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هداز یقت  هبیط  !/ سر دایرف  21يا 

يرهاط دومحم  دیس   / لامج 22رادید 

نادامار نیرسن  / تمارک 24ناماد 

يرهاط دومحم  دیس  / لایخ زا  رترب  26يا 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا   / ما یهانپ  یب  29هانپ 

يرهاط دومحم  دیس  / دیما 30يانشور 

ییاضر ناراب  ! / ام رب  33شخبب 

يردیح همطاف   . زاین 34قرغ 

یگیب اقآ  ءامسا  / هنابش 34تولخ 

34هراشا

نادامار نیرسن  / نم 37بوبحم 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / تهاگن ترسح  38رد 

یقلاخ یلع   / وت يوس  هب  قلعت ؛ 39یب 

زبس 41جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )41

هداز یقت  هبیط  / ادخ تاقالم  41ات 
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یقلاخ یلع   / 42هدجس

نادامار نیرسن  / رون 44ندعم 

رون ياه  هخاش  45رب 

( دیشروخ يامیس  )45

یناخ میرک  هزمح  / یناسنا تلادع  45يادن 

يردیح همطاف  / نایاپ یب  46تبرغ 

هداز یقت  هبیط  / نامز 46حور 

لاصو 48دهش 

يدمحم سابع  / یبیرغ 48ياهزور 

ییاضر هدیمح  / هتخوس 49قیاقش 

یقلاخ یلع   / راهب گنر  51مه 

نامز هچیرد  52زا 

ردق یلایل  52زاغآ 

52هراشا

یتیاده نیسح  / رخآ ناکلپ  رب  52ییاغوغ 

نیدلاردب مظاک  دمحم   / هنیآ اب  55سامم 

یجنپ هجیدخ  / هبوت کشا و  56بش 

یسوع اروح  / شزرمآ 58ملق 

مژد داوج  دمحم  / ندش ینامسآ  60بش 

مژد داوج  دمحم  / زاین 62تولخ 

يریشمش هللا  حور  / دراب یم  63رون 

یجنپ هجیدخ  / تاجن 63لحاس 

هداز یقت  هبیط  / هام رازه  زا  65رترب 

یمرخ هفطاع  / لاس بش  نیرت  66نشور 

نایرقاب دیمح  قشع / نشور  ياه  66بش 

يوسوم تاداس  هفطاع   / ردق 67ناراب 
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نیدلاردب مظاک  دمحم  / کشا 67ناراب 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / 68رذگب

نیدلاردب مظاک  دمحم  / تونق 68یبآ 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / اهنت 68هنییآ 

هللا همحر  ینیمخ  یفطصم  دیس  جاح  هللا  تیآ  هنامولظم  69تداهش 

يدمحم سابع  / یباتفآ ياه  69هناش 

ییاضر هدیمح   / دنوادخ هیفخ  70فطل 

یجنپ هجیدخ   / راگدنام 71هرطاخ 

يریما نیسح  / تداهش 72بکرم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  74تبرض 

74هراشا

يدمحم سابع  / هدجس 74نیرخآ 

ییاضر هدیمح  / هوکش زا  75راشرس 

يدابآ دوواد  هموصعم   / داب رد  76یعمش 

يداب تهزن  تسایؤر /! یب  ردقچ  هفوک  وت  زا  78دعب 

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / نیرت 80یقش 

یجنپ هجیدخ  یبیرغ / 81ياوه 

ییاضر ناراب   / هام یب  82هچوک يا 

یجنپ هجیدخ  / دش مامت  85تبرغ 

ییوخ يدهم  / هودنا مغ و  ياه  86هساک 

يریما نیسح  باوخ /  89نایفوک 

نادامار نیرسن  قارشا / ياه  90هرجنپ 

يریشمش هللا  حور   / زورما 91نیمه 

مژد داوج  دمحم   / خرس 91مسبت 

مژد داوج  دمحم  رحس / 93تبرغ 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / يدش ادخ  نامهم  هدجس ، رد  وت  94و 
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دحتم للم  نامزاس  سیسأت  95زورلاس 

یسوط اروح   / نایوگروز 95نامزاس 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  97تداهش 

97هراشا

يدمحم سابع  / ایرد سنج  97زا 

یجنپ هجیدخ  / هتفکشن 98ضغب 

ییاضر ناراب  ! / یلع زا  دعب  هفوک  رب  99ياو 

نادامار نیرسن   / ناتسبیرغ 100هام 

يرهوج تاداس  ابیکش  / تلادع گناب  101نیرتاسر 

یناخ میرک  هزمح  !/ قح قشاع  نیرت  ینامسآ  102يا 

یقلاخ یلع   / هفوک 103بیرغ 

مژد داوج  دمحم  نایاپ / یب  104گوس 

يریشمش هللا  حور  / تسا هدش  رید  105رگید 

يدوج مظعا  / هشیمه 105هودنا 

يدمحم سابع  / خلت 107توکس 

يدمحم سابع  نارک / یب  ياه  107مخز 

( ناضمر كرابم  هام  هعمج  نیرخآ   ) سدق یناهج  109زور 

109هراشا

يدمحم سابع   / نوتیز 109يوب 

يدابآ دوواد  هموصعم  / يراگدنام 110هسامح 

یجنپ هجیدخ   / هلبق 111نیلوا 

هدازرکاذ نیسح  دیس  ! / وش 113شتآ 

ییاضر هدیمح  114يدازآ /

ییاضر ناراب  / دنهار رد  اه  115لیبابا 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا   / متسین نیگمغ  116نم 

هداز یقت  هبیط  / يدازآ ياوه  رد  117سفنت 
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يریما نیسح  / سدق هزات  118مخز 

يریما نیسح   / اه کشا  119هلبق 

هدیمهف نیسح  دمحم  120تداهش 

120هراشا

یتیاده نیسح  / نابایخ دنچ  زا  رتوس  120نآ 

يدمحم سابع   / 121وتسرپ

يدابآ دوواد  هموصعم   / خرس 122هار 

یجنپ هجیدخ   / خرس 123زاورپ 

نیدلاردب مظاک  دمحم  «/ هدیمهف يا  » ار کجنران  روظنم  125دبال 

ییاضر هدیمح  / 125اهوسارف

يریما نیسح  / نینوخ 126ییالال 

یقلاخ یلع  / سگرن رفولین و  127يوب 

يرهوج تاداس  ابیکش   / قشع 128هبذاج 

هداز یقت  هبیط  / 129هراتس

يریشمش هللا  حور   / دیمهفن زگره  132ایند 

ناوجون 133زور 

ییاضر هدیمح  / هار يوجو  تسج  133رد 

یجنپ هجیدخ  / نتسناد 134زاغآ 

مژد داوج  دمحم  / ؟ یناد 135یم 

يزومآ شناد  جیسب  137زور 

يدمحم سابع  / ...میدنام 137ام 

نیقفانم تسد  هب  بارحم  دیهش  نیلوا  ییابطابط ، یضاق  هللا  تیآ  139تداهش 

139هراشا

يدمحم سابع   / اهربا زا  رت  139کبس 

يریما نیسح  / دیشروخ 142هاگداعیم 

رطف دیعس  144دیع 
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144هراشا

يدمحم سابع  / هشیمه زا  144رتاهر 

ییاضر هدیمح   / رون 146لالز 

ییاضر ناراب  / ار وت  147دوردب 

یجنپ هجیدخ  / ترطف 149دیع 

هداز یقت  هبیط  / كرابم 150دیع 

يریشمش هللا  حور  / یناهج 151دیع 

مژد داوج  دمحم  / ون هام  يوجو  تسج  152رد 

هللا همحر  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  تسد  هب  اکیرما  یسوساج  هنال  153ریخست 

يدابآ دوواد  هموصعم  / يرادیب 153نافوت 

يدمحم سابع  / گرزب 154رگوداج 

یجنپ هجیدخ  / ترفن 155بالیس 

يریما نیسح   / مود 156بالقنا 

یمرخ هفطاع  / ناطیش هاگیاپ  157فرصت 

یناهج رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  158زور 

يدمحم سابع  / زاورپ 158يوب 

مژد داوج  دمحم  تسپ / 159جوا 

زومآ شناد  161زور 

یجنپ هجیدخ  / تفرعم 161باتفآ 

يریما نیسح  / قشع 163سرد 

يدمحم سابع  / ندیرپ 163ياوه 

مژد داوج  دمحم  / میتساخرب دایرف  165اب 

مژد داوج  دمحم  / اه تکمین  نیمه  167تشپ 

هیکرت هب  ناریا  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  168دیعبت 

مژد داوج  دمحم  / دش هدیمد  هک  168یناج 

نویباهو تسد  هب  عیقب ، هکربتم  عاقب  169بیرخت 
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169هراشا

هدازرکاذ نیسح  دیس  یکاخ / هرهچ  نیمه  169هتفیش 

یجنپ هجیدخ  170ناینامسآ /

يداب تهزن   / تساجنآ رفن  کی  171زونه 

ییاضر هدیمح  / ریگارف 172هودنا 

هللا همحر  ییابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  تشادگرزب  174زور 

174هراشا

یسوط اروح  / هشیدنا 174قارشا 

مژد داوج  دمحم  / ینامسآ 175درم 

یناوخ باتک  باتک و  176زور 

یجنپ هجیدخ  / نم 176تشهب 

يدمحم سابع  / نابرهم 177رای 

یسوط اروح  / تفرعم 178میسن 

هللا همحر  ینسح  میظعلادبع  ترضح  179تافو 

179هراشا

يریما نیسح  اعد / 179نارتوبک 

مهار رد  مشچ  نم  ار  180وت 

يدابآدوواد هموصعم  / اه هعمج  180رباع 

یپ نتورف  هبزور  «/ ...روضح زا  راشرس  »181

ییاضر هدیمح  / اه هرجنپ  182تشپ 

ییاضر ناراب   / تسا ندمآ  183هاگ 

نادامار نیرسن  / هعمج 185بورغ 

یناخ میرک  هزمح   / ...دیآ یم  187یسک 

نایرقاب دیمح  لزغ / گنر  هب  187يرعش 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / ناهنپ هچ  امش  188زا 

يردیح همطاف  / دمآ یهاوخ  188يزور 
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يدمحم سابع  هشیمه / 189تبرغ 

یپ نتورف  هبزور   / ایرد یبآ  يوربآ  191يا 

یپ نتورف  هبزور  / راظتنا رد  یناهج  191و 

زکرم 195هرابرد 
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هرامش 78 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

78 تاراشا

ینمیا ینیسح  یلعدیس  ریبدرس :

نابآ 1384  / 938 دک : امیس /  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  یبدا  همانهام 

ینوطالقس میرم  هیریرحت : ریبد  ینمیا  ینیسح  یلعدیس  ریبدرس :

يردان دمحم  ارآ : هحفص  يرباص  یضترم  راگن : فورح  یماما  دمحا  یملع : رواشم 

ناریما پاچ : رهم  شورس  یفارگوتیل : يدحا  مناخ  زادرپ : هخسن 

زا يراثآ  اب 

، يدمحم سابع  نیدلاردب ، مظاکدمحم  يرهاط ، دومحمدیس  یتیاده ، نیسح  نایاقآ :

، یناخ میرک  هزمح  مژد ، داوجدمحم  یقلاخ ، یلع  یپ ، نتورف  هبزور  هدازرکاذ ، نیسحدیس 

ییوخ يدهم  نایرقاب ، دیمح  يریما ، نیسح  يریشمش ، هللا  حور 

، یمرخ هفطاع  يداب ، تهزن  يدابآدوواد ، هموصعم  یجنپ ، هجیدخ  ییاضر ، هدیمح  اه : مناخ 

، يوسوم تاداس  هفطاع  نادامار ، نیرسن  هداز ، یقت  هبیط  یسوط ، اروح  ییاضر ، ناراب 

يدوج مظعا  یگیباقآ ، ءامسا  يرهوج ، تاداسابیکش  يردیح ، همطاف  روپ ، یمشاه  تاداس  مرکا 

یناشن

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما -  راولب  مق - 

2933866 راگنرود :  - 2910602 نفلت :  - 37185 ص پ 3133 - 

یلخاد 134  - 0251-2919671 هلجم : رتفد  نفلت 

مود هقبط  هافر - )  ) ربهر دیهش  نامتخاس  مج -  ماج  رصعیلو -  خ  نارهت :

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


2165443 راگنرود :  2165494  - 2014738 نفلت :

ینامسآ ياه  همزمز 

ییاضر هدیمح  / تبحم ياه  هچیرد 

.مناریو قامعا  زا  مزیر ، یم  ورف  شیوخ  رد  هدرشف  يربا  لثم  .تس  یناراب  تخس  منامسآ 

اب باـت و  یب  .ما  هدـش  رود  دیـشروخ  زا  هظحل  هظحل  .تسا  هدـیچیپ  منت  رب  ظـیلغ  بش  .دزادـنا  یم  شیوخ  داـی  هب  ارم  بش ، عوـلط 
یم رون  رداصم  هب  ارم  نورد  زا  یـسک  ییوگ  کیرات ؛ هچرگا  اـهنت ، هچرگا  ما ؛ هتخود  مشچ  ندیـسر  ياـه  هکرب  رب  هتخوس  یـسابل 

.کیدزن ییایربک  دصقم  ات  نونج  خالگنس  رب  ناشک  ناشک  دناشک ؛

تا نابرهم  هاگ  هیکت  هب  بیجع  .تسین  یهار  منت  رب  هدیچیپ  هوبنا  یکیرات  نیا  رب  مه  ار  ادرف  دیشروخ  وت ، تیانع  رظن  یب  اراگرورپ !
ار وت  دنموزرآ  یشوغآ  اب  شیوخ ، اب  هناگیب  یصاع  هدنب  نیا  ناهراو ! میخژد  یهایس  نیا  زا  بایرد و  ارم  ایادخ ، ما ؛ هدرک  شوخلد 

یب وت  فطل  غـیرد  یب  شراـب  زا  داـبم  تسا ؛ هتخود  توربـج  مشچ  رد  مشچ  تسا و  هداتـسیا  نیگمرـش  تهاـگرد  رب  دـیوج و  یم 
! یبیصن

، هانگ همه  نیا  مغر  هب  .دبوک  یم  مرکیپ  رب  اباحم  یب  هنوگ  نیا  هک  یمتـس  تسا ؛ هدوبن  شیوخ  رب  متـس  زج  ما  هدرک  هچره  ایادـخ !
.تخود مهاوخن  مشچ  وت  تبحم  ياه  هچیرد  رب  زج 

«. ناودعلا ملظلا و  نم  ناوضرلا  وفعلاذ و  ای  ریجتسا  کب  »

.تسا هتخیر  ورف  ما  هراوآ  هتسخ و  ياه  هناش  زا  بش 

ییولگ هتخادگ -  ییولگ  زا  هفقو  یب  يوهایه  يادص  تسا ؛ نم  يادص  نیا  .ما  هتـشادرب  تباجا  دـیما  هب  تبانا  تسد  ما و  هداتـسیا 
هک یسک  هتسسگ -  ار  شا  هراچ  ياهریجنز  مامت  شتقاط  هک 

ص:1
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؛ دلان یم  ناج  زا  هک  تس  یسک  يادص  نیا  .تسا  رامـش  یب  شیاهاطخ  دیدش و  شیاهزاین  هتخیر ، ورف  نوتـس  نوتـس  شیاهوزرآ 
.مروآرب رگج  زا  يدایرف  ات  تسین  یسفن 

دیآرب نم  ماک  ات  مرادن  بلط  زا  تسد  »

« دیآرب نتز  ناج  ای  ناناج  هب  دسر  نت  ای 

غارچ یب  هک  اداـبم  شرع ، رب  هدز  هیکت  يا  .مزیواـیب  اـقب  نامـسیر  هب  اـت  زورفیب  ما  یـشومارف  نمرخ  رد  ار  تداـی  شتآ  اراـگدرورپ !
زا ارم  مناریمب -  ار  ملفاغ  یتسه  ات  نک  کمک  یتخیگنارب ، یگدرم  زا  ارم  هک  ایادـخ  موش ! کیرات  ياه  هداـج  یهار  وت  داـی  نشور 

.تسوت نآ  زا  شیاتس  .يا  هداتسیا  اهرد  مامت  هناتسآ  رب  هک  ییوت  اهنت  تسین -  یهانپ  ناج  تسین ، یهار  ریگب ! - سپ  زاب  نم 

يرهاط دومحم  دیس  / نم دیما  اهنت 

! اراگدرورپ

؟ مبایرد ار  وت  تساوخ  ات  یشخب  یم  شمارآ  ار  قروز  نیا  ایآ  .تسا  مطالت  رد  هدز  نافوت  یقروز  نوچ  نم ، ناج  نهذ و 

للعت نودب  تفارش ، یکاپ و  نامیا و  تمیالم ، قشع ، اب  وت  تساوخ  ماجنا  ناوت  یـشخب ؛ یم  نم  هب  ار  دوخ  تساوخ  ماجنا  ناوت  ایآ 
یکین نیرتالاب  شمارآ و  هب  یمدآ  هک  تسوت  تساوخ  ماجنا  اب  اهنت  هک  مراد  ناـمیا  مناد و  یم  نارگید ؛ نانخـس  هب  هجوت  نودـب  و 

.تفای دهاوخ  تسد  اه 

! ادنوادخ

تیدوبع و صولخ و  نم  هب  .مناد  یم  مدوخ  دـیما  اـهنت  ار  وت  مراد و  یم  تسود  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  ار  وت  مزرو ، یم  قشع  وت  هب 
! امرف اطع  رتشیب  یقشع 

! دروخ یم  مقر  نامیا  رب  یشوماخ  درس و  یگدنز  هچ  دوبن ، قشع  رگا  نم ! بوبحم  يا 

دوبن قشع  رگا  دوبن  يربخ  مغ  زا  »

دوب یموهوم  هطقن  زا  رت  گنر  یب  دوبن  قشع  رگا  دوس  هچ  یلو  دوب  لد 

! ایادخ راب  دوبن » قشع  رگا  دوبک ، هریاد  نیا 

! اه تردق  اه و  یبوخ  اه ، ییابیز  مامت  همشچرس  يا 
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! شیوخ ياهایرد  هب  ارم  نادرگ  لصتم  متسین ؛ شیب  يا  هرطق  ییاهتنا ! یب  تردق  یبوخ و  ییابیز و  هکنآ  يا 

! قالطالا یلع  میرک  يا 

يداد و هنـسح »  » ایند رد  ار  هکنآ  امرف ؛ اطع  هنـسح  ییوکین و  نم  هب  ارـس ، ود  ره  رد  امرف و  دابآ  زین  ارم  ترخآ  دابآ و  ار  نم  يایند 
.تفای دهاوخ  ییاهر  تباذع  زا  زین ، ترخآ  رد 

! ریذپان لاوز  يابیز  يا 

تناقشاع نافراع و  دیآ ، یم  رای  راید  زا  نوچ  هک  هناهب  نیدب  دیزاون  یم  دوب ، هتشذگ  یلیل  يوک  زا  هک  ار  یگـس  نونجم ، هک  اجنآ 
دندمآرد و یتسه  ناهج  لکـش  هب  دندمآ و  وت  يوک  زا  همه  هک  دـیزرو  دـنهاوخ  قشع  تخاون و  دـنهاوخ  ار  یتسه  ناهج  ردـقچ 

.دنهد یم  ار  وت  يوب  نآ ، تاّرذ  همه 

دنشک وت  يوب  وچ  سدق  نمچ  زا  نافراع  »

وت دق  دای  هب  دنرآ  رظن  رد  ار  ورس  دنشک  وت  يوک  هب  تسم  ربخ و  یب  ار  شیوخ 

! اراگدرورپ دنشک » وت  يوب  هک  دننآرب  رازلگ  درگ 

شیب مشاب ، یم  قرغ  رگا  وت ، تمحر  هنـشت  زین  نم  تسا و  نارک  یب  تتمحر  يایرد  یتسه و  رهطم  كاپ و  وت  ما و  هدولآ  هاـنگ  هب 
یب دنک و  كاپ  دیابرب ؛ ارم  ات  نک ؛ داجیا  یجوم  تیایرد  نیا  زا  .متـسه  قرغ  وت  تمحر  يایرد  رد  مشاب  قرغ  مناهانگ  رد  هکنآ  زا 

.تتمحر يایرد  یگنارک  یب  یشاب و  وت  دنام ، یم  هچنآ  دشابن ؛ نم  زا  يربخ  ات  دیامن و  منتشیوخ 

! ایادخ

ینم تایح  بآ  هک  مناد  یم  طقف  مسانـش ، یمن  ار  وت  قشع  يافرژ  تمظع و  دـنربخ ، یب  ایرد  تعـسو  قمع و  زا  هک  نایهام  نوچ ،
.درم مهاوخ  يریگرب ، نم  زا  هدید  رگا  هک 

! ریذپان لاوز  گرزب  يا 

مور یم  شترایز  هب  تساه ؛ یکیدزن  نیمه  رد  قشع  هک  اریز  تسین ؛ یکاب  درک ، محورجم  اهاطخ  اه و  یخلت  اه و  یتخـس  غیت  رگ 
.دریذپ یم  نامرد  میاه  مخز  دبای و  یم  مایتلا  متاحارج  .مزیر  یم  مماک  رد  نآ  دهش  زا  و 

! دابم هاش  ملد  کُلم  رب  وت  قشع  زج  »

شیر لد  نیز  ماوت  قشع  دوشن  هتوک  دابم ! هاگآ  قلخ  وت  نم و  زار  زو 

اپ دابم »! هاتوک  وت  فلز  رس  متسد ز 
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یجنپ هجیدخ   / يرارق یب  ياه  هظحل 

! یهلا

.ار هتفر  ورف  توکس  رد  ناتسین  نیا  دنب  دنب  دشک ، یم  شتآ  هب  تمان ، ياون 

یب یگتفیش و  ياه  هظحل  رو  هلعـش  شطع  دناشن  یم  ورف  تمان ، شخب  حور  ياکنخ  .ار  هدش  شکورف  تاناجیه  دروآ  یم  دجو  هب 
.ار ما  يرارق 

هک متـسه  ییاون  یب  .نم  زا  دنا  هتفرگ  ار  نداتـسیا  تسار  ناوت  مناهانگ ، ینیگنـس  هک  تهاگـشیپ  هب  متـسه  يا  هدیمخ  تماق  یهلا !
.ار مناوتان  تسس و  ياه  مدق  تسا  هدنکفا  هزرل  هب  ما  هدنورپ  یهایسور 

! یهلا

کچوک و ناهانگ  يادنلب  .تسا  هدرک  مرب  رد  يراوخ  تلذـم و  یـسابل  مناهانگ ، هدـناشن و  محور  هرهچ  هب  يریپ  درگ  وت ، نارجه 
.تسا رت  عیفر  رتدنلب و  مناهانگ  زا  وت  تشذگ  وفع و  لاح ، نیا  اب  هک  مناد  یم  .دنا  هتفر  رتارف  اه  هوک  زا  نم  گرزب 

! یهلا

مدـق .وت  تیادـه  نشور  رون  هب  زج  دـسر ، یمن  شمارآ  هب  تسا ، یهارمگ  تلالـض و  يراوید  راهچ  دـیما  هک  كانـساره  بلق  نیا 
.وت تشذگ  وفع و  يورین  هب  زج  دیامیپ ، یمن  میقتسم  طارص  دنا ، هتشگ  سوه  ياه  هچوک  درگ  هزره  هک  ناوتان  ياه 

! یهلا

.وت لامج  نسح  زا  يوترپ  هب  زج  دوش ، یمن  نشور  فاص و  تسا ، زارد  رود و  ياه  سوه  اهوزرآ و  زا  هک  لد  هنییآ  ياهراگنز 

! یهلا

.وت ناسحا  مهرم  هب  زج  دوش ، یمن  نامرد  تسا ، هانگ  دولآرهز  ياهریت  يالتبم  هک  حور  نیکرچ  ياه  مخز 
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! یهلا

.یتنم چیه  یب  فطل ، زا  نک  مراگتسر  یتنم ؛ چیه  یب  ضیف ، زا  ارم  يدیرورپ  یتنم ، چیه  یب  فطل ، زا  ارم  يدیرفآ 

! یهلا

.هبوت کشا و  زج  مرادن ، يا  هیامرس  تسا ، یلاخ  مراب  هلوک  .مزیچان  یتسد  یهت 

.تتفوطع ینابرهم و  زج  مرادن ، یقیفر  .تناسحا  مرک و  زج  مرادن ، یعیفش 

میرک قلخ  هب  ام  دجنرن ز  رای  هک  دوب  »

« لجخ باوج  زا  ملولم و  لاؤس  زا  هک 

يرهاط دومحم  دیس  / دبا لزا و  نابرهم  يا 

هچ هک  ما  هتکن  نیا  لوغشم  لد  اما  منک ؛ زاربا  وت  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  هتفشآ  لاح  يرطاخ و  ناشیرپ  هک  مراد  یم  تسود  اراگدرورپ !
؟ تسا نایع  وت  دزن  هچنآ  نایب  هب  تجاح 

ملاح یناشیرپ  ملانب ز  هک  میوگ  هاگ  »

كرت رب  هناهب  ار  نآ  ناوت  یمن  اما  تسین ؛ هدیـشوپ  وت  رب  نم  رازن  لاح  هچرگ  ایادخ ! منایب » هب  تجاح  هچ  تسا ، نایع  هک  میوگ  زاب 
.ییامرف یم  تباجا  يونش و  یم  ار  تناگدنب  ياعد  مناد  یم  هک  داد  رارق  وت  اب  زاین  زار و  شیاین و 

ناگدز یحوبص  نادنر  لد  يافص  هب  »

! ادوبعم دنیاشگب » اعد  حاتفم  هب  هتسب  رد  سب 

رود تفوطع و  اب  یلد  تنابرهم ، افصاب و  ناگدنب  قح  هب  تسین ؛ رسیم  يزوت ، هنیک  راگنز  ندودز  یب  نطاب و  يافـص  یب  وت ، رادید 
! امرف میاطع  هنیک  هقح و  زا 

! اهلاراب

.میوش یم  اون  مهمالسلا  هیلع  یلع  وت ، هتخابلد  قشاع  نآ  اب  هنوگ  نیا  زین  ام 

یم نم  هک  یتسه  هنوگ  نآ  وت  .مشاب  وت  هدنب  نم  هک  سب  ارم  تزع  نیمه  یـشاب و  مراگدرورپ  وت  هک  سب  ارم  راختفا  نیمه  ایادخ !
(1) .یهاوخ یم  وت  هک  هد  رارق  روط  نآ  زاین  ارم  مهاوخ ،
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! ادنوادخ

لوبق هک  اه  هبوت  هچ  يدـناشوپ و  هک  اه  ییاوسر  هچ  یتشاد و  مزاب  هک  اه  شزغل  هچ  یتخاس و  رود  نم  زا  هک  یثداوح  اـهالب و  هچ 
میاه هنوگ  رب  یگدنمرـش  تلذ و  جوا  رد  هک  رات  بش  لد  رد  کشا  هرطق  دـنچ  زج  مراد ، هچ  ناسحا  همه  نیا  ربارب  رد  نم  يدرک !

!؟ دوش یم  يراج 

! اراگدرورپ

يا تسین ، هدیـشوپ  وت  رب  مه  هرذ  هب  ملع  یتح  هکنآ  يا  ییاه ، ییابیز  اه و  یبوخ  مامت  همـشچرس  هکنآ  يا  دـبا ، لزا و  نابرهم  يا 
رهم فطل و  راهظا  زیچان ، هرذ  نیا  هب  هک  تسارت  نارک ، یب  ساپـس  دمح و  وت ! هب  دـنمزاین  اپ  اترـس  نم  یقلطم و  زاین  یب  هک  یـسک 

! یتسار .ییامرف  یم 

مرذگ رطاع  رطاخ  نآ  رب  هک  مشاب  هک  نم  »

مک تسد  میناوتب -  هک  هدم  ارق  لگ  يا  هخاش  زا  رتمک  ار  ام  تلزنم  نأش و  ایادخ ! راب  مرس » جات  ترد  كاخ  يا  ینک  یم  اه  فطل 
ندـنکفا اب  هناقاتـشم ، اورپ و  یب  هک  هد  رارق  هناورپ  کی  زا  رت  نوزفا  ار  اـم  ردـق  میئادزب و  يراـمیب  راـتفرگ و  لد  زا  یمغ  وا  نوچ  - 

.دزاس یم  اهر  بذاک ، یتسه  گنن  زا  ار  دوخ  شتآ ، هلعش  نایم  رد  شیوخ 

هداز یقت  هبیط  !/ سر دایرف  يا 

! نیثیغتسملا تایغ  ای  منک ؛ یم  زارد  وت  تمس  هب  ار  هبوت  هثاغتسا و  ياه  تسد 

مدوجو تارذ  موش ، یم  رود  وت  زا  هک  ماگره  ناسر ! دایرف  سردایرف ! يا  .مناوخ  یم  ار  وت  توخن ، هانگ و  ياه  هاگترپ  رد  هنیآ  ره 
.یهد یم  دیما  متشگزاب  هب  هک  ییوت  زاب  منیب و  یم  نازوس  تلفغ  شتآ  ياه  هلعش  رد  ار 

دسرب و ارف  تمایق  هک  ادرف  دنوش ، رـضاح  تسدقم  هاگـشیپ  هب  فص  هب  فص  هانگ ، زا  هدیمخ  ياه  تماق  دوش و  زیخاتـسر  هک  ادرف 
عیفش وت  هدارا  هب  زج  یـسرداد  چیه  هک  ادرف  دسرب ، ارف  باسح  زور  هک  ادرف  دنرادرب ، كاخ  زا  رـس  ناگدرم  دوش و  هدیمد  روص  رد 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  دش ، دهاوخن  نام 

! یهلا

.مهاوخ یم  يرای  وت  زا  گرم ، زا  سپ  تاظحل  مامت  رد  یگدنز ، تخس  ياه  هطرو  رد 
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! یهلا

نیا یناد  یم  یـسکره  زا  رتـهب  دوخ  وت  هک  مرواـیب  باـت  هنوگچ  دریگ ، ارف  ارم  ناوتاـن  مسج  وـت ، مشخ  بضغ و  شتآ  هک  زور  نآ 
.درادن باذع  بات  فیعض ، ياه  ناوختسا 

! یهلا

؟ میآ یمنرب  نآ  هدهع  زا  هک  مراذگ  ار  وت  ياه  تمعن  رکش  هنوگچ 

دیآرب هک  نابز  تسد و  زا  »

تدابع و قیال  زین  ار  ام  دنتـسرپ ؛ یم  ار  وت  تادوجوم ، همه  دنیوگ و  یم  ار  وت  حیبست  تانئاک ، مامت  دیآرد » هب  شرکـش  هدـهع  زک 
« دحا هللا  وه  لق  « ؛ منک یم  وت  ییاتکی  هب  فارتعا  ماش ، حبص و  ره  هک  نادرگ ، تشتسرپ 

« دمصلا هللا  « ؛ ییوت زاین  یب  اهنت  هک  بایرد  ار  ام  دنمزاین  ناتسد 

« نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  « ؛ منک یم  زارد  ییوت  نوچ  هاگرد  هب  يرای  تسد  مناوخ و  یم  ار  وت  ابیکش  یب 

! شیاهوزرآ تسا  هدنبیرف  هچ  شیاه و  تذل  اه و  یشوخ  تسا  رادیاپان  هچ  ایند ! یتوبکنع  ياهرات  دنتسس  هچ 

! نایوج هانپ  ِهانپ  يا  مراپس ؛ یم  وت  هب  نایم  نیا  رد  ار  دوخ  رادرک  نهذ و  رکف و  اراگدرورپ !

! ایادخ

هللا مسب   » هب ار  وـت  زوـنه  میراد و  وـت  نارفغ  تیناـمحر و  هب  مشچ  ناـمناهانگ ، همه  اـب  هک  رادـم  غـیرد  اـم  زا  ار  تنارک  یب  تمحر 
.میناوخ یم  میحرلا » نمحرلا 

يرهاط دومحم  دیس   / لامج رادید 

مامت همـشچرس  يا  دـنام ؛ یهاوخ  دـبا  ات  يدوب و  لزا  زا  هکنآ  يا  ضحم ، یتسه  يا  لاعتم ، رداق  يا  اـتمه ، یب  ياـتکی  يادـخ  يا 
همـشچ هب  ارم  مشاب و  زیزع  وت  نوچ  ات  زاـس  نومنهر  تتزع  ماـقم  هب  ارم  مزاـین ! زار و  بوخ  هدنونـش  يا  اـه و  ییاـبیز  اـه و  یبوخ 

.مشاب یتوکلم  ینارون و  یناسنا  ات  ناسرب  رون  ندعم  هب  میآرد و  وت  گنر  هب  ات  نک  قحلم  تا  ییابیز 
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! اراگدرورپ

یب لامج  مراد و  وگو  تفگ  وت  اب  هک  سب  ارم  تذـل  نیمه  هک  متـسین  اـعد  تباـجا  هشیدـنا  رد  زیزع ! هشیمه  يا  اـبیز و  هشیمه  يا 
: وجو تسج  ار  تلاثم 

مراد قطن  ات  میوگب  نم ، راک  تسا  ییوگاعد  »

ددرگ یمه  میاهاعد  وت  عمس  عمش  درگب  مراد  قح  هچ  يراب  نآ  رب  ار  اهاعد  وت  لوبق 

بلق وت ، رهم  قیرزت  اـب  تسوـت و  رادـماو  رداـم ، بلق  رهم  هک  رداـم  زا  رت  ناـبرهم  يا  مراد » قرتـحم  ياـعد  هناورپ ، رپ  نوـچ  نآ  زا 
یناد یم  دوخ  وت  دـشوپ ، یم  مشچ  شزوپ -  بلط  یب  یتح  دـنیب و -  یم  هابتـشا  راب  نارازه  ام  زا  ردام  هک  اجنآ  دـپت ! یم  شرهمرپ 

! يرهم نینچ  دیما  هب  .تفر  دهاوخ  يدیما  هچ  وت  زا  هک 

! ایادخ راب 

رادید روهط » بارش   » زا ناشحور  هک  ناسرب  یناقشاع  نافراع و  ماقم  هب  ارم  ناقـشاع ! يوزرآ  ياهتنم  نافراع و  ياه  لد  يداش  يا 
.تشگ دهاوخن  اهنآ  يداش  بجوم  زیچ  چیه  وت  زج  هدرب و  دای  زا  ار  وت  ریغ  دش و  تسم  وت 

تسا هدرورپ  فطل  ریشب  شلضف  هیاد  نوچ  ارم  »

مراد اجک  زا  مغ  رس  مرازیب  وچ  اه  يداش  مراد ز  یمن  مزمز  رس  مریش  نآ  رومخم  نم  وچ 

! اهلا راب  مراد » یمن  مرخ  شوخ و  مرادلد  رای  ریغ  هب 

.تسوت لامج  رادید  نم ، يوزرآ  تسوت ؛ لاصو  رازغرم  رد  نم  ناج  راهب 

! ایادخ

! ناشنب تباجا  ياه  هفوکش  هب  اهنآ  ریذپب و  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  دیما ، شوخ  يوب  هک  ارم  ياه  شیاین  اه و  شیاتس 

! سوّدق يا  حّوبس و  يا 

.دشاب مدای  هب  یلدرادیب  ای  دنک و  ییاعد  نیشن  هدرپ  بئاغ  ماما  نآ  هک  دشاب  مجنر ؛ رد  شیوخ  هتفخ  تخب  زا 
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! امرفب ناشیاهاعد  لومشم  زین  ارم  ایادخ !

يرادیب هک  دوب  ملولم ، هتفخ  تخب  «ز 

! ضحم ییابیز  يا  دنکب » اعد  کی  حبص ، هحتاف  تقو  هب 

! باتهام ار  ما  يرادیب  هاگرحس  شاب و  باتفآ  ار  ملد  ینامسآ  یبآ 

! ادنوادخ

.درک یم  تلئسم  وت  زا  بش  لد  رد  هآ  کشا و  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  وت  یمارگ  لوسر  هک  مهاوخ  یم  نآ  وت  زا 

.ریگم نم  زا  يدومرف ، میاـطع  هک  هتـسیاش  بوخ و  ياـهزیچ  زا  هچنآ  اراـگدرورپ ! .راذـگماو  مدوـخ  هب  يا  هظحل  ارم  اراـگدرورپ ! »
«. امرفب التبم  اهنآ  هب  ارم  هرابود  يداد ، متاجن  اهنآ  زا  هک  اه  يدب  زا  هچنآ  ایادخ !

! لاعتم رداق  زیزع  يا 

فطل شـشخب و  تکرب  هب  منک ، یم  یتاـجانم  رگا  مناوتن ؛ زین  زاـین  زار و  اـعد و  یتح  وت ، ددـم  یب  هک  مناوتاـن  فیعـض و  ردـق  نآ 
! گرزب تمعن  نیا  رب  ساپس  ار  وت  .تسوت 

وت تمحر ز  وت  يراز ز  ادخ  يا  »

تسوت میلعت  ششخب و  مه  اعد  نیا  وخ  هدرک  ام  يراز  اب  تتمحر 

وتز مه  تباجا  وت  زا  اعد  مه  تسر  هچ  زا  ناتسلگ  نخلگ  رد  هنرو 

! هدنشخب میحر  يا  وت » مه ز  تباهم  وت  زا  ینمیا 

هک هنوگ  ناـمه  موـشن ؛ روـصق  یتسـس و  راـتفرگ  يزودـنا ، شناد  اوـقت و  نید و  رما  رد  اـت  نک  میاـطع  يوـق  ملاـس و  مسج  تمعن 
: درک تلئسم  لیمک  ياعد  رد  نامیالوم 

«. مشاب قفوم  وت  تمدخ  رما  رد  ات  نک  تیانع  يوق  یمسج  نم  هب  یِحراوَج ؛ َِکتَمدِخ  یلَع  ِّوَق  »

نادامار نیرسن  / تمارک ناماد 

! نم يالوم 

شیوخ یگدـنب  تلذ و  هب  دـهنن و  تدـنلب  ناتـسآ  رب  رـس  ریقح  هدـنب  نیا  هنوگچ  سپ  تسوت ؛ نآ  زا  اه  یگرزب  همه  هک  ییوت  نیا 
ما یگدنز  راکشآ  ناهنپ و  رارسا  همه  زا  وت  دنکن ؟ فارتعا 
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؟ دنکن ششخب  وفع و  يانمت  وت  زا  تسا ، يربخ  یب  لهج و  تلفغ و  ریسا  هک  ریصقت  اپارس  نیا  هنوگچ  سپ  يربخاب ؛

هب دـتفا ، یم  ورف  هدز  نازخ  یلاهن  نوچ  یلکـشم ، كدـنا  اب  هک  نم  فیعـض  مسج  هنوگچ  سپ  يزیزع ؛ ریذـپان و  تسکـش  هراـمه 
؟ درواین هانپ  تنما  ناماد 

؟ دوراین يور  تهاگرد  هب  تسین ، زاین  رقف و  زج  هک  مدوجو  دنب  دنب  هنوگچ  سپ  تسین ؛ یسک  وت  زا  رتزاین  یب  رت و  ینغ 

هدنشخب وت  ایادخ ! دبلطن ؟ تمحر  فطل و  تایح  بآ  وت  زا  اه ، تلفغ  ناتـسربق  هدرم  نیا  هنوگچ  سپ  تسین ؛ یـسک  وت  زا  رت  هدنز 
؟ مینزن گنچ  تتمارک  ناماد  رب  میئاسن و  تدنلب  ناتسآ  رب  ار  انمت  شهاوخ و  ناتسد  هنوگچ  سپ  ینیرت ؛

يرهاط دومحم  دیس  / لایخ زا  رترب  يا 

مهو نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  يا  »

رمع دیسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  سلجم  میا  هدناوخ  میدینش و  دنا و  هتفگ  هچ  ره  زو 

! اراگدرورپ میا » هدنام  وت  فصو  لوا  رد  نانچمه  ام 

هن یجنگ و  یم  ام  مهف  كاردا و  رد  هن  هک  اریز  تسا -  نوریب  ام  هدـهع  زا  تسوت  هتـسیاش  هک  نانچنآ  وت  شیاتـس  فصو و  هچرگ 
.تفگ مهاوخ  نخس  وت  دیحوت  زا  میاتس و  یم  ار  وت  میوگ ، یم  ار  وت  رکذ  مه  زاب  همه ، نیا  اب  اما  يراد -  يریظن  هیبش و 

ییادخ كاپ و  وت  هک  میوگ  وت  رکذ  اکلم  »

! ایادخ یئامن » هار  ماوت  هک  هر  نامه  هب  زج  مورن 

رد هک  مناد  یم  موش و  یم  راودـیما  مرگن ، یم  تمرک  تمحر و  هب  هاـگره  اـما  موـش ؛ یم  برطـضم  منک ، یم  رظن  هک  مناـهانگ  هب 
.تسام مرج  زا  شیب  وت ، وفع  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  بارطضا  تسا ، بولغم  هکنآ  دیما ، بارطضا و  نیا  نیب  لادج 

تسام مرج  زا  رتشیب  ادخ  وفع  »

!« شومخ یناد ، هچ  هتسبرس  هتکن 

ص:10

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


! اراگدرورپ

اه يداش  هچ  دنرب و  یم  درد  همه  نآ  زا  اه  تذل  هچ  تسانشآ و  هیرگ  اب  ناشنامـشچ  دنزادگ و  زوس و  لها  دندنمدرد ، تناقـشاع 
! هد رارق  دنمدرد  یقشاع  زین  ارم  .دوش  یم  ناشبیصن  ناشزوس ، همه  نآ  زا 

زورفا شتآ  هد  يا  هنیس  یهلا ! »

تسین لد  تسین  يزوس  هک  ار  لد  نآ  ره  زوس  همه  لد  ناو  یلد  هنیس  نآ  رد 

! اهلاراب تسین » لگ  بآ و  زا  ریغ  هدرسفا  لد 

.نک انشآ  نایمدآ  جنر  اب  ارم 

.هد رارق  نامدرم  راک  ياشگ  هرگ  ارم 

! ناشفیب ییاونیب  بلق  رب  يرورس  نم ، کمک  اب  ناشنب و  یمیتی  نابل  رب  يدنخبل  نم ، تسد  هب 

! نابرهم میحر  يا 

ینک و یم  مـحر  یهاـگآ و  ارم  یگراــچیب  ینک ، یم  ناــمرد  یناد و  یم  ار  میاــهدرد  یــشوپ ، یم  هدرپ  یناد و  یم  ار  مناــهانگ 
تیارب هک  یگدنکفارـس -  تلجخ و  یگدنمرـش و  زج  هک  نم  مروایب ؟ تیارب  هچ  نم  اما  يریگ ؛ یم  تسد  ینیب و  یم  ارم  یگداتفا 

! مرادن يرگید  زیچ  مراد - 

اهریصقت نآ  رذع  رد  يا  هدیشیدنا  هچ  لد  يا  »

دب ّنظ  لایخ و  نیدنچ  دسح ، نیدنچ  وت  يوس  نیز  افج  نیدنچ  وت  يوس  نیز  افو  نادنچ  وا  يوس  ناز 

دوش شوخ  تخلت  ناج  ات  هچ ؟ رهب  زا  ششچ  نادنچ  اطع  نادنچ  ششچ ، نادنچ  ششک ، نادنچ  وا  يوس  ناز 

شوگ تمان  هب  هک  نامز  نآ  تساود ! وت  رکذ  افش و  وت  مسا  هکنآ  يا  نم ، قوشعم  ایلوا » رد  یسر  رد  ات  هچ ؟ رهب  زا  ششک  نیدنچ 
.مرتارف یگدنز  ياه  تشحو  همه  زا  منک ، یم  دای  ار  وت  مراپس و  یم 

رب وت  زا  ییوب  تسا  یفاک  اهنت  قشع ، ياه  لگ  زا  ییاه  جات  اب  یتسه  درخ  مسجت  وت  .مرادـن  یـسرت  زین  گرم  هتـشرف  زا  یتح  رگید 
.تخاس دهاوخ  اهر  اه  مغ  همه  زا  هدرک و  تسمرس  هشیمه  يارب  ارم  دزوب ؛ مبلق  رب  وت  زا  یمیسن  دسرب و  مماشم 

شبل لعل  یقاس  ار  ام  تسداد  لزا  رد  »

« زونه مماج  نآ  مرگرس  نم  هک  یماج  هعرج 
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! ایادخ

! هد رارق  ینارون  سدقم و  ار  نآ  وت ، دای  مان و  تکرب  هب  نادرگ و  كربتم  تسا ، نم  حور  زا  يا  هیاس  هک  زین  ار  ممسج 

! لاعتم رداق  يا 

دوج و ِیم  زا  تریح  تسا ، لماش  ار  ناـگمه  هک  تماـع  ناـسحا  زا  تریح  مریگ ؛ شیپ  رد  تریح  هار  موش و  شوماـخ  مهاوخ  یم 
.یناشچ یم  ار  ناگمه  تساوخرد ، و  تفگ » نودب   » یتح هک  تمرک 

ار ناگمه  یم  نیا  زا  تفگ ، یب  هک  شوماخ  هله  »

« دناشچب دناشچب ، دناشچب ، دناشچب ،

روپ یمشاه  تاداس  مرکا   / ما یهانپ  یب  هانپ 

رد ما ؛ هدـنام  هریخ  تهاـگن  راـظتنا  هب  بورغ ، زا  هک  مباـی  یم  مدـیما  يانـشور  رد  ار  وـت  دـنز ، یم  هک  هدـیپس  تسا و  حبـص  یهلا !
؟ منک تیوجو  تسج  تشگزاب  یب  ياه  هیناث  نیمادک 

هدرک و ياه  تیـصعم  دنباپ  دراد ، نتـسکش  ِرـس  هک  یـضغب  درازآ و  یم  ار  منازرل  ياه  کلپ  کشا ، ینیگنـس  هشیمه  نوچمه  زاب 
.تسا ما  هدرکان 

! هدنزرمآ نابرهم  يا  ینیرتزاین  یب  وت  هکنآ  لاح  مزاین ؛ اپارس  .دنسامتلا  كاپ  هنیزبس  زا  زیربل  مجاتحم ، ياه  تسد 

يایند رد  قرغ  گنرد  یب  ما ، هداجـس  يا  هناورپ  رپ  اـت  درک  یم  نشور  تروضح  رون  هب  ار  مدـیماان  نامـشچ  تتمارک  ناراـب  شاـک 
.دوش اه  لسوت  مطالتم 

هب ار  ناماه  هنیـس  مادم  يرارق  یب  ات  شیوخ  قلاخ  یگناگی  هب  میدنب  یم  لد  میزیر و  یم  کشا  نامتادابع  ینامداش  رد  اراگدرورپ !
ار نامتیصعم  هب  هدولآ  ناتسد  ات  میوش  رو  هطوغ  يزور  تنابرهم  هاگن  نارک  یب  رد  دیاش  میهد ؛ دنویپ  وت  تبحم  رهم و  زا  ینامسیر 

.میهد وشو  تسش  هبوت  کشا  هب 

! ادوبعم

حبـس  » حیبست و هب  قوش ، يایرد  هب  مشیدنا ؛ یم  عولط  هب  تسا و  حبـص  .ما  هدنارذگ  تهاگن  راظتنا  رد  ار  میاه  بش  تسا و  حـبص 
.يوش یم  افوکش  ملد  رد  وت  ات  تاوامسلا » یف  ام  هّلل 
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زا یلـصف  ره  رد  ار  ینامـسآ  ياهدرم  ات  مروآ  یمرد  راگزور  ياه  یمدرمان  زا  رـس  ما ، یگرمزور  تلاسک  هب  هتـشاغآ  انیرفآ ! دـیما 
هظحل هظحل  رد  ات  دنک  یم  لگ  مهاگن  رد  شتسرپ  زا  زیربل  ياه  هفوکـش  رحـس ، ره  زا  سپ  حبـص  ره  .منک  وجو  تسج  وت  اب  خیرات 

.دیآ نابز  رب  وت  مان  ما  یناوج 

.مزاس مارآ  وت  نما  بیجی » نَّمَا   » هب دیما  رد  ار  ما  یهانپ  یب  ساسحا  ات  ریگب  ار  مناتسد 

يرهاط دومحم  دیس  / دیما يانشور 

! اراگدرورپ

! رادرب نایم  زا  دیما  ییانشور  اب  ار  بلق  یگریت  دهد ؛ یم  مرازآ  بارطضا ، یگریت  مبلق  رد  اما  دشخرد ، یم  دیما  قرب  منامشچ  رد 

! ایادخ

ار ندوب  قاتشم  زار  زمر و  اهنآ  یگشیمه  حیبست  كاردا  یتسه و  تادوجوم  یناهنپ  ياه  همغن  ندینش  اب  مناوتب  ات  هد  ییاونش  نم  هب 
! مزومایب ار  یگدنب  ّرس  مبایرد و 

نامسآ نیمز و  تارذ  هلمج  »

میشه میریصب و  میعیمس و  ام  نابش  نازور و  دنیوگ  یم  وت  اب 

دیور ناج  ناهج  رد  يدامج  زا  میشوماخ  ام  نامرحمان  امش  اب 

! نابرهم زیزع  يا  دیونشب » ملاع  يازجا  لغلغ 

مناد و یمن  ار  شیوخ  حالـص  نم  .يدنـسپ  یم  دوخ  هک  هد  ملکـش  مزاـسب و  هنوگ  نآ  یهاوخ و  یم  دوخ  هک  رورپـب  هنوگ  نآ  ارم 
! راد ینازرا  نم  هب  یناد  یم  حالص  وت  هچنآ  مهاوخب ؛ هچ  مناد  یمن 

! ادنوادخ

رد هایس ، ياه  بآ  رد  یهام  تشحو  روبع  لثم  تاملظ ، همه  نیا  زا  هدز  تشحو  نم  هار و  رد  ماد  تسار ، پچ و  زا  ناطیـش  موجه 
! هد مناشن  ار  هار  باتب و  يا  هشوگ  زا  ما ، هدرک  مگ  ار  دوصقم  هار  نایم  نیا 

دوصقم هار  تشگ  مگ  مهایس  بش  نیا  رد  »

« تیاده بکوک  يا  نورب آ  يا  هشوگ  زا 
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! ریذپان لاوز  زیزع  يا 

.دشاب هتخود  وت  رب  طقف  مناگدید  دنتردق ، کلمت و  تذل ، لابند  هب  شنایمدآ  هک  ییایند  رد  ات  نک  كربتم  ارم 

یجنگ هک  نک  اطع  قشع  ارم  دنا ، هنادواج  هک  مبلطب  ار  ییاهنآ  هکلب  .دنریذپانف  هک  مورب  ییاهزیچ  یپ  زا  راذگم  امرف و  ددـم  ارم  وت 
.نایاپ یب  تسا 

رت شوخ  مدیدن  قشع  نخس  يادص  زا  »

« دنامب راود  دبنگ  نیا  رد  هک  يراگدای 

! ایادخ

.یناگداتفا اپ  زا  ریگتسد  هک  مرب  یم  ار  وت  مان  اما  ما ؛ هدرک  ناهنپ  ار  وت  رون  ما و  هدرک  طوقس  زاب  هک  نک  ریهطت  ارم 

.ینک ریهطت  ار  ما  هدولآ  هنیس  ات  میآ  یم  وت  يوس 

.منکن يراسمرش  ساسحا  تهاگشیپ  رد  هرابود  منکن و  طوقس  هرابود  هک  نانچنآ  يزاس ؛ كاپ  ییوشب ، ارم 

تسهار ملاع  همه  ییامن  هار  رگ  »

! ادنوادخ تسهاچ » ملاع  همه  يریگن  تسد  رو 

.ندش وحم  وت  رد  نتسیز و  وت  اب  ندوب ، وت  اب  يایؤر  منیب ؛ یم  ار  وت  يایؤر  مراد و  رس  رد  وت  يادوس 

دراد وت  يادوس  رس  دراد ، وت  يار  نم  لد  »

تلایخ ماد  نم  لد  تلامج ، تسم  نم  رس  دراد  وت  يارفص  مغ  مدرز  هدوسرف  خر 

میآرد ماب  هر  ییاشگن ز  رد  مرگا  دراد  وت  يایرد  فک  راثن  هدید  رهگ 

! نم دوبعم  دراد » وت  ياشامت  هک  یفیطل  ناج  یهز  هک 

.تفای دهاوخن  ار  نآ  یکاخ  ملاع  رد  هکنآ  زا  لفاغ  تساریظن ؛ یب  لامک  ییابیز و  رد  هک  تسا  یقوشعم  یپ  رد  یقشاع  ره 

.یلثم یب  ریظن و  یب  قوشعم  اهنت  هک  دندیسر ، وت  هب  دنتفای و  ار  وت  هک  اهنآ  لاح  هب  اشوخ 

شلاثم دیباین  تشگ و  ناهج  درگ  نم  لد  »
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»؟ دنام هک  هب  دنام ؟ هک  هب  دنام ؟ هک  هب  دنام ؟ هک  هب 
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ییاضر ناراب  ! / ام رب  شخبب 

! ادوبعم

! یتسه ناهج  هدننیرفآ  هناگی 

.یهد یم  مان  ینز و  یم  شقن  ینیرفآ و  یم  هک  ییوت 

.تسوت تسد  هب  همه  ایند  تموکح 

؟ تسا هتشاذگن  یهارمگ  هب  اپ  وت  میقتسم  طارص  رد  هکنآ  تسیک  يا ، هدرک  شتیاده  دوخ  هکنآ  زج  یتسار  هب 

؟ ار ناطیش  بیرف  لد  ياه  هسوسو  تسا  هدرپسن  شوگ  ار و  درمان  هنامز  نیا  تسا  هدروخن  بیرف  هکنآ  تسیک 

! میا هدروآ  وت  هاگرد  هب  دیما  يور  میراد و  تیاده  بلط  وت  زا  هک  ام  رب  شخبب 

! فوئر ّبر 

ییوت تسوت و  نآ  زا  اهنت  ششخب  هک  ام  رب  شخبب  سپ  دنا ؛ هداهن  جک  ياپ  وت ، قح  ریسم  زا  هک  نانآ  ناراکهنگ و  هورگ  نآ  مییام 
! نابرهم رگشیاشخب  هناگی  نآ 

! اهلاراب

دبایرد و ار  امـش  نم ، شیاشخب  ات  دیـشاب  هتـشاد  نانیمطا  نم  هب  وکین  نامگ  اب  دینک و  دامتعا  نم  تقفـش  رهم و  هب  : » یتفگ دوخ  وت 
«. دناشوپب وفع  سابل  امش  رب  نم  شزرمآ  دسرب و  امش  هب  نم  تشهب 

! ازیزع

زا ار  ششخب  هک  وت  یهلا  هدعو  هب  میراد  نامیا  میا و  هدمآ  منیـشنب ؛ هراظن  هب  ار  تیاهتنم  یب  ینابرهم  راب ، رگید  ات  میا  هدمآ  نونکا 
.تناوضر هضور  هب  داد  دهاوخ  نامدیون  درک و  دهاوخ  نامراکهنگ  حور  نآ 

.دشاب نام  یگدنب  راوازس  وت  زج  هکنآ  تسین  یتسار  هب  و 
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يردیح همطاف   . زاین قرغ 

منابز رب  ار  تسایـس  یهدـب و  هار  تهاگرد  هب  ارم  ات  مریگب  هطـساو  تهاگرد  رد  ار  وت  ات  ما  هدـمآ  تیوس  هب  وت  دای  زا  زیربل  ایادـخ !
.یناشنب مبلق  رد  ار  تدای  ینک و  يراج 

! یهلا

!؟» وت فطل  همشچرس  زا  زج  میوجب ، اجک  ار  یکین  لالز  »

!؟» وت مرک  لحاس  زا  زج  هب  مرب  اجک  تاجن  يوس  هب  هر  »

.ناهانگ يرامش  یب  زا  هریت  یلد  اب  دناوخ ، یم  ار  وت  هانگ ، طرف  زا  هدمآدنب  ینابز  اب  راکهنگ ، هدنب  نیا  انابرهم !

هک يا  هدـنیاشخب  نآ  وت   » میآ یم  تیوس  هب  اراـگدرورپ ! .مروآ  یم  ور  تهاـگرد  هب  مدـیما ، ماـمت  اـب  مناوـخ و  یم  ار  وـت  اـمیرک !
«. دریگ یمن  یتساک  تفطل  دریذپ و  یمن  نایاپ  توفع 

یمن لولم  ار  وت  نادنمتجاح ، تساوخرد  يرایـسب   » هک ینابرهم  يا  .ما  هتـسب  وت  نیریـش  تباجا  هب  لد  مناوخ ، یم  ار  وت  رگا  امیحر !
«. دروآ یمن  یتساک  وت  رب  نادنمزاین ، هب  ششخب  دنک و 

هتـسکش و یلد  اب  ما ؛ هدـمآ  تیوس  هب  نم  میروآ !» یم  فصو  رد  ام  هک  هچنآ  هن  ینک ؛ یم  فصو  دوخ  هک  یناـنچ   » هک یفیطل  يا 
.میوگن ییوگ  یم  وت  هچنآ  زج  مهاوخن و  یهاوخ  یم  وت  هچنآ  زج  مهاوخ  یم  هتسسگ و  مه  زا  يدیما  هتشر 

زا یـسرپ ، ما  يراوخ  تلذ و  زا   » رگا دیـسرپ .» مهاوخ  تمرک  فطل و  شیاشخب و  زا  یـسرپب ، مناـهانگ  زا   » رگا میوگب : مهاوخ  یم 
«. دیسرپ مهاوخ  تا  يراوگرزب  مرک و 

.مرادرب ماگ  وت  تیاضر  هداج  رد  ات  نک  ما  يرای  .ریذپب  ار  ما  هبوت  ریگب و  ار  متسد  افیطل !

یگیب اقآ  ءامسا  / هنابش تولخ 

هراشا

هب یتسد  بش  توکـس  هزاورد  زا  منز و  تیادـص  هناقـشاع  رگید  راب  اـت  دراد  یم  نآ  رب  ارم  رکفت  تردـق  تسا و  هاگنابـش  ایادـخ !
لد نیا  يونـشب و  ار  میادـص  رگید  راب  یتسه ، ياهتنم  یب  تردـق  يا  وت  ات  مراد  وزرآ  لاـح ، نیا  رد  .مروآ  نوریب  تباـجا  يادـنلب 

.ینادرگ نومنهر  تا  یبیغ  یتوکلم و  راونا  هب  ار  ما  هدز  ترسح  يریوک 

؛ منک ادـیپ  تا  یهلا  تفرعم  هب  یبای  تسد  يارب  ار  دوخ  ات  مور ، یم  ورف  دوخ  رد  شیپ  زا  شیب  درذـگ ، یم  هک  اـهزور  نیا  ایادـخ !
لقعت هچیرد  رکفت و  تفرعم ، هب  ندیسر  هار  اهنت  مناد ، یم  بوخ  هک  ارچ 
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یمن نایـصع  مکحم  تخـس و  ياه  هرخـص  زج  يزیچ  مور ، یم  ورف  تریح  جاوم  يایرد  رد  رتشیب  هچره  هک  سوسفا  ایادخ ! .تسا 
! مبای

ماد هب  نیطایش  دنب  دنب  رد  نآ  لولس  لولس  هتـشگ و  فیعـض  ما  ینطاب  ياوق  هک  منک  یم  ساسحا  درذگ ، یم  هک  اهزور  نیا  ایادخ !
زا ار  فیعض  نم  ینافیعض ، لاوحا  هب  هاگآ  هکنآ  يا  سپ  تسا ؛ هداتفا 

! هد تاجن  نیطایش  لاگنچ 

کنیا ایادخ ! .مروآ  یم  هانپ  وت  هب  زاب  اما  هدش ؛ رون  یب  هانگ  راگنز  رد  مدوجو  هلاه  متـسه و  یـصاع  يا  هدـنب  هک  مناد  یم  ایادـخ !
مهاوخ هانپ  وت  هب  رتدب  نآ  زا  دسح و  یگریچ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! .نکم  مدیما  ان  تسا ، دـنلب  متباجا  ناتـسد  مهانپ و  یب  هک 

ناهانگ و رد  يراشفاپ  تاوهـش و  رد  يور  هدایز  قالخا و  رد  يدب  هک  مناد  یم  .متعانق  یمک  ربص و  یتسـس  متقاط ، یمک  زا  دروآ 
.موش رود  اه  گنسرف  تمیقتسم  طارص  زا  متفا و  ورف  تلفغ  رد  ات  هدش  بجوم  سوه ، اوه و  زا  يوریپ 

.يدرک اطع  نم  رب  هک  یتمحر  فطل و  همه  نآ  زا  ما  هدنمرش  یهلا !

.يا هتـشاد  ینازرا  نم  رب  تسا  دوـجو  تمعن  ناـمه  هک  ار  یتـسه  هیامرـس  نیرت ، گرزب  يدـینادرگ و  متمعن  رد  قرغ  هک  مناد  یم 
گرزب تیـصعم و  ندرمـش  کچوک  اـب  مدومن و  رارـصا  شیوخ  نایـصع  رب  اـه ، یئوکین  نیا  ماـمت  ربارب  رد  هک  شخبب  ارم  ایادـخ !

.يا هتشاد  ینازرا  نم  رب  هک  ار  هچنآ  مدش  ساپسان  تتعاط  نتسناد 

وفع و ناراب  باتـشب و  نم  ددم  هب  رگید  راب  هدش ! هدـنار  جاتحم  ره  راکددـم  يا  اهنت ! هدـنامرد  ره  سردایرف  يا  منک  یم  تیادـص 
.نارابب منایصع  زا  هتفرگ  رابغ  يور  رس و  رب  ار  ششخب 

يداد و نامرف  اعد  هب  ارم  دوخ  وت  هک  تسور  نآ  زا  طقف  ما ، هدرک  دـنلب  تیوس  هب  اعد  زا  یتسد  هنابـش ، تولخ  نیا  رد  رگا  ایادـخ !
هدنب راس  هیاس  رد  وت  متفا و  يراسکاخ  هب  تا  يدنوادخ  هاگشیپ  رد  نم  ات  يدومن  زاب  میور  هب  ار  هبوت  هزاورد  تکیبل ،»  » نآ زا  سپ 

.یشاب مریگتسد  تا  يزاون 

.نکم ممورحم  ما ، هدنادرگ  وت  يوس  هب  ار  شیوخ  لد  هک  یلاح  رد  نادرگم و  يور  نم  زا  ما ، هدمآ  وت  يوس  هب  هک  نونکا  ایادخ !

.نزم ما  هنیس  رب  در  تسد  ما ، هداتسیا  ياپ  هب  تباجا  زا  یناتسد  اب  تهاگرد  هب  نونکا 

.نک باریس  تتمحر  ناراب  هب  ار  مماک  زین  وت  ما ، هتشگ  تتفرعم  هعرج  کی  هنشت  هک  نونکا  ایادخ !
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نادامار نیرسن  / نم بوبحم 

یم ماو  وت  زا  ار  ناش  ینطاب  تایح  هک  تسا  یلایس  ياه  هیناث  ورگ  رد  مبلق  شپت  ره  هکنآ  لاح  یشابن ، مبلق  بحاص  هنوگچ  ایادخ !
؟ دنریگ
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؟ دنوش یم  دوبان  وت  تراشا  کی  اب  میاه  هتخای  مامت  هکنآ  لاح  یشابن ، مدوجو  ناطلس  هنوگچ 

؟ دریگ یم  مرب  رد  دراب و  یم  نم  رب  نامسآ  نیمز و  زا  زور  هنابش  تغیرد ، یب  فاطلا  هک  یتقو  مشاب ، هدرپسن  وت  رهم  هب  رس  هنوگچ 

؟ ممهفن هنوگچ  ار  تناهنپ  راکشآ و  ینابرهم 

؟ میوگ رکش  هنوگچ  ار  تا  یندرمشان  ياه  تمعن 

؟ منک شومارف  هنوگچ  لاح ، ات  یکدوک  زا  ار  تا  هنازوسلد  شرورپ 

.یجنگب فصو  رد  هک  ینآ  زا  رتابیز  وت  اه ! یبوخ  راگدرورپ  يا 

.دنک تروصت  نم  کچوک  دودحم و  راکفا  هک  ینآ  زا  رتالاو  وت 

؟ مشاـب وگخـساپ  وت  هاگـشیپ  رد  هنوگچ  ار  ممرج  روصق و  تتبحم  فطل و  همه  نیا  اـب  .منک  یم  رکف  نم  هک  ینآ  زا  رت  ناـبرهم  وت 
؟ مرادن چیه  مرش  زج  هک  یتقو  مروآربرس ، تدنلب  هاگراب  لباقم  رد  هنوگچ 

! نم يالوم 

هب تتفرعم  باـتفآ  یک  تسا ؛ کـیرات  ما  هرجنپ  دـنک ؟ یم  شناراـب  تفاـطل  گـنر  هب  تتبحم ، لـالز  یک  تسا ؛ دولآراـبغ  ما  هنیآ 
رطع میاه  هیناث  کت  کت  یک  تسین ؛ وت  دای  زا  راشرـس  دـیاب ، هک  هنوگنآ  ما  یگدـنز  تاظحل  دـنک ؟ یم  لصتم  شقلطم  ییانـشور 

؟ دریگ یم  ار  تهاگن  راهب 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / تهاگن ترسح  رد 

هتـسب دـیما  وت  تفرعم  يایرد  هب  هک  یلاح  رد  تاظحل ، ضحم  یهارمگ  رد  هتفخ  میاهنت و  اه  بش  شیوخ  هشیمه  نوچ  مه ، زاـب  و 
مناهانگ بادرم  رد  نانچمه  وت  تمحر  رظن  یب  .سامتلا  روش  زا  يا  هداجس  رـس  مناوخب  شیاین  دورـس  وت ، دای  هب  مهاوخ  یم  نم  .ما 

! رادم غیرد  نم  زا  ار  تهاگن  منزب ، اپ  تسد و  دیاب 

.دنز یم  جوم  میاه  گر  باهتلا  رد  وت  روش  هک  بایرد  ار  ما  ییاهنت  ادنوادخ !

هعرج ملد ، رابمغ  بورغ  رد  ناوخب و  ارم  تا  ینابرهم  هرفس  رس  رب  تسا ؛ هتفرگ  ارف  تمان  تکرب  ار  ما  ییاهنت  هک  منامداش  انابرهم !
.امرف تیانع  ار  تتباجا  زا  يا 

یب ما ؛ هدنام  گنتلد  بیرغ و  يرمع  .دشاب  وت  زج  یهاگن  جاتحم  مهاگن  هکنآ  یب  ما ؛ هتـسیز  گنتلد  بیرغ و  تسا  يرمع  ایادـخ !
.مشاب هتسب  لد  وت  تعافش  زج  يدیلک  هب  هکنآ 

.نکم دیماان  ار  مدیما  تسه ؛ هدوب و  زارد  وت  هاگرد  هب  جایتحا  كرابم  روش  رد  مهانپ  یب  ناتسد 
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یقلاخ یلع   / وت يوس  هب  قلعت ؛ یب 

یه منامـشچ  لباقم  متـسیا و  یم  ًالـصا  .منز  یم  هسرپ  ار  شیوخ  مامت  ناریخ ، ناتفا و  .مشک  یم  شیوخ  هدناوخان  ریدقت  رب  تسد 
زورما يدرک ، اـطع  نم  هب  یکاـپ  نیع  رد  وت  هک  يدوـجو  ناـهج ! ماـجنا  زاـغآ و  هطقن  يا  وـت  هب  مشیدـنا ؛ یم  وـت  هب  مور و  یم  هار 

، مهن یم  كاخ  هب  وت  هاگشیپ  رد  ار  هدش  ناریو  هعلق  نیا  .دروخ  یم  هطوغ  شیوخ  تشز  ياه  هدرک  رد  هک  تسا  ماف  هیـس  یمـسج 
.دوش لماش  ار  تتیانع  رظن  هک  رگم 

تلفغ و لواـت  زج  روبع ، ياـه  ماـگ  نیا  رب  هک  میوج  یم  يراـی  وـت  زا  میاـمیپ و  یم  از  تشحو  نازوـس و  ناـبایب  نیا  رد  ار  وـت  هار 
ورف رکیپ  نیا  نیشتآ  ياه  هزادگ  مهد و  یم  ناروف  روش  وت ، دای  اب  ار  مدوجو  شوماخ  ناشفشتآ  ایادخ ! .تفای  ناوت  یمن  یگتـسخ 

.هعجاف گنر  مه  وت  رکذ  یب  نامز ، تسا و  هدنشک  مومسم و  وت  دای  یب  اوه ، .مزاس  یم  يراج  منامشچ  زا  ار  هتخیر 
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وت قشع  نامـسیر  رب  مناوخب و  ار  وت  ات  مناهر  یم  اهدـنب  ماـمت  زا  ار  دوخ  .مناوخ  یم  ار  وت  ما و  هداتـسیا  شیوخ  ياـه  ماـگرب  یهلا !
.میآ راتفرگ 

.دناوخ یم  ار  وت  هدش  ناهن  رتسب  رد  دور  نیا  هتسشن و  رتسکاخ  هب  شتآ  نیا  هدیکشخ ، تخرد  نیا 

.ار مدکار  ياضف  دنک  یم  نیگآرطع  وت  مان  اب  دریگ و  یم  يا  هزات  ناج  هک  هاگ  نآ  دنز ، یم  هل  هل  ار  وت  رکذ  منابل  ایادخ !

.ینک ور  ریز و  ار  مسردنم  ياوه  ات  دیوگ  یم  نخس  وت  اب  هدیرد  قشع  زا  نابیرگ  نیا 

ماگ نتشاذگ ، دوعص  هلیـسو  نیا  رب  مدق  هک  تسین  ینم  نوچ  ياج  وت  یقرت  نابدرن  .یهت  یلاعت  زا  مراشرـس و  يدوخ  یب  زا  ایادخ !
.دبلط یم  كاپ  سدقم و  ییاه 

! یهلا .تسا  راتفرگ  دولآرابغ  ياه  هژاو  اه و  گنر  يال  هبال  رد  هچرگا  درادـن ؛ یلایخ  وت  ماـن  زج  ما  هرجنح  منرت  یب  لادوگ  یهلا !
!؟ دبایرد ار  دیشروخ  دننام  یب  تمظع  هنوگچ  زیچان ، رابغ  نیا  .سدقم  وت  رکذ  تسا و  فیرش  وت  مان  هکنآ  يا 

.میآ یم  وت  يوس  هب  قلعت  یب  مریگ و  یم  هلصاف  نایکاخ  كاخ و  زا  گرتس ! وت  هوکش  تسا و  گرزب  وت  تاذ  هک  ییادخ  يا 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

هداز یقت  هبیط  / ادخ تاقالم  ات 

.منک یم  سح  ار  نآ  ییاراوگ  يدرس و  شیوخ ، ناتشگنا  رس  اب  مرب و  یم  ورف  یکاپ  لالز و  بآ  رد  تسد 

.ده یم  وشو  تسش  ار  میاه  یگریت  ياج  ياج  دچیپ و  یم  مدوجو  مامت  رد  بآ  ینشور  يوب 

.دشاپب وت  ياوه  رد  ار  شیوخ  رتسکاخ  راو  سونقق  دهاوخ  یم  دزورفا و  یم  نازوس  نازادگ و  هک  مراد  هنیس  رد  یشتآ 

یم نهپ  تروضح  هلبق  هب  ور  ار  زاین  هداجس  .میاس  یم  وت  تیبوبر  ناتـسآ  رب  رـس  ناس  هدنرپ  میوش و  یم  ینـشور  رد  ار  میاه  مشچ 
.منک

.دناوخب ار  وت  مان  هک  تسا  نآ  زا  رت  کچوک  یمخز ، هتسخ و  ناج  نیا  هک  ندش  رضاح  وت  تمظع  هاگشیپ  رد  تسا  تخس  هچ 

.مراب یم  ما  هداجس  رب  موش و  یم  کشا  هرطق  هرطق  مهد و  یم  بآ  وت  شیاین  لالز  همشچ  رد  ار  منورد  کشخ  ياه  هخاش 

.مزاس یم  يراج  مکشخ  ناهد  رد  دورو  نذا  هب  ار  قشع  مارحالا  هریبکت  منز و  یم  ادص  ار  وت  ینامسآ  ياه  مان  دنلب ، دنلب 
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نامحر هک  يدـنوادخ  مان  هب  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  : » مناوخ یم  دوجو  مامت  اب  منک و  یم  سح  ار  وت  تمحر  فطل و  راس  هیاـس 
«. تسا میحر  و 

.يدرکن راذگورف  راکهانگ  راکاطخ و  نینچ  يا  هدنب  زا  ار  شیوخ  تمعن  هک  ییوت 

دـچیپ و یم  مبلق  هراوید  هب  هنارفولین  وت ، ینارون  تایآ  منک و  یم  زاب  هیآ  ره  اب  کی  هب  کـی  ار  منت  فارطا  رد  هدـیچیپ  ياـهراصح 
.درب یم  الاب  ار  محور 

ناحبـس و ییوت  میوج ؛ یم  يرای  وت  زا  اهنت  میوگ و  یم  ساپـس  ار  وت  اهنت  نم  متاجانم و  تاظحل  رد  دـنوش  یم  لح  ناکم  ناـمز و 
.منیشن یم  مزیخ و  یم  رب  وت  هوق  لوح و  هب  .زیچ  ره  زا  هزنم 

.دنک یم  تسار  ممادنا  رب  وم  وت  یلاوح  رد  ندوب  ناجیه 

.شیوخ عامس  رد  مخرچ  یم  راو  هناوید 

.دوش یم  وت  هب  ندیسر  هوکش  زا  ییابیز  ریوصت  زاورپ ، دیآ و  یمرد  هولج  هب  میور  هبور  توکلم 

.دنک یم  هنخر  نم  رد  نآ  تارذ  دنز و  یم  خرچ  اوه  رد  تشهب  يوب 

.دنناوخ یم  ارم  اه  هرجنپ 

.دریگ یمرب  رد  ار  مدوجو  قشع ، لالز  یبآ  دنا و  هدش  هدوشگ  وت  فطل  تیانع و  ياه  هچیرد 

اه و عوکر  مامت  اب  ار  وت  میوگ  یم  ساپـس  هرابود  .نامـسآ  زا  میآ  یم  دورف  رون  زا  يا  هسلخ  رد  مبلق و  رد  دـشخرد  یم  دیـشروخ 
.اه هدجس 

یقلاخ یلع   / هدجس

ربارب رد  يا  ایادخ ! هآ ، .دنک  ساسحا  ار  ناگتـشرف  رپ  لاب و  هک  دـیآ  یم  الاب  ردـق  نآ  میاه  تسد  .میوج  یم  ار  وت  هداجـس  هداجس 
هچوک مامت  تسا و  هدومیپ  ار  لباقم  ياه  هچیرد  مامت  میادـص  يدـنلب ! ره  زارف  يا  تسپ ! راوخ و  ملاع ، ياـهداکچ  تماـن  يادـنلب 

وت شرع  هب  ار  دوخ  میآرب و  نامـسآ  دوبک  رب  اـت  متـسیا  یم  هداجـس  نیا  رب  .تسا  هدرک  وـجو  تسج  وـت  یپ  رد  ار  اـه  هچوـک  سپ 
هرذ هرذ  .منز  یم  لاب  ار  وت  مان  زارف  دازآ ، يرتوبک  نوچ  .منک  یم  رپ  نتسویپ  وت  هب  لیم  زا  ار  دوخ  .منک  رت  کیدزن 

ای نیلوالا و  لوا  ای  نیما ! ای  نیعم ! ای  حوبـص ! ای  سودق ! ای  .مزاس  یم  دوخ  نابز  درو  ار  وت  كاپ  يامـسا  زا  یمان  هرذ  ره  موش و  یم 
هرذ هرذ  نیرخالا ! رخآ 
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، دور یم  هک  هدجس  رب  ما  یناشیپ  .میاس  یم  وت  ناتسآ  رب  رـس  دشاب و  هتـشاد  ار  وت  ییاسکاخ  راختفا  مدوجو  تارذ  مامت  ات  موش  یم 
ار مدوجو  يدام  ناهج  نیا  يور  رب  رگید  .ما  هداتـسیا  اه  هلق  رب  هک  یناـمز  زا  یتح  تسا ؛ رتدـنلب  هشیمه  زا  مرـس  منک  یم  ساـسحا 
اه هزمغ  تسم  نایتوهال ، ینیبادخ  رد  هقرغ  نایتوسان و  ینیبدوخ  زا  هدیرب  نایکالفا ، یهانتمال  ياضف  رد  متوکلم ، رد  نم  منیب ؛ یمن 

.مشیدنا یم  وت  هب  موش و  یم  کئالم  ياه  هوشع  و 

زا هک  تسوت  ریقح  هدـنب  نیا  هتفاین ! قیفوت  وت  هتـسیاش  حـیبست  هب  یناـبز  چـیه  تسا و  هدربن  یپ  ار  وت  هوکـش  یلیخت ، چـیه  هکنآ  يا 
.دیاس یم  وت  یتوکلم  ناتسآ  رب  رس  هتفرگ و  تدابع  قیفوت  تسدقم  دوجو 

هزادـگ هزادـگ  هک  یناشفـشتآ  مناهد  دوش و  یم  ریزارـس  نآ  زا  مدوجو  دور  دور  هک  تسا  هدـش  يا  همـشچ  منامـشچ  ایادـخ ! راـب 
.دنز یم  دایرف  ار  مقایتشا 

.دوش یم  بلاغ  منابز  رب  وت  مان  هبذج 

«. شیالآ یب  یکاپ و  یهزنم ، وت  هللا ؛ ناحبس  »

.میوگ یم  وت  حیبست  مراذگ و  یم  هدجس  رب  رس 

.میاس یم  رس  وت  توکلم  رب  نم  دروخ و  یم  خرچ  مرس  رود  ناهج ،

.هتسشن لِگ  هب  یتشک  نوچ  مدوجو  ناوتان و  میاهاپ  هتسخ ، مناوناز  دولآ ، كاخ  میاه  تسد  كاخ ، رب  ما  یناشیپ 

؛ دراد یمنرب  هدجس  زا  رس  وت  هاگرد  زا  هاگ  چیه  ما  هدیمخ  تماق 

.دهد یلجت  ما  هنیس  هایس  هحفص  رب  ار  وت  تیاضر  باتفآ  دنیشنب و  عامس  هب  مدوجو  دنب  دنب  ار  وت  کیبل  يادص  رگم 

!؟ دوراین دورف  هدجس  رس  دید و  ار  وت  توربج  ناوت  یم  رگم  تفگن !؟ حیبست  دوب و  وت  تمظع  هاگشیپ  رد  ناوت  یم  رگم  ایادخ !

.تسوت تیانع  دنمتسم  تخس  هک  بایرد  ار  فیعض  هدنب  نیا  یهلا !
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نادامار نیرسن  / رون ندعم 

.هدز تلجخ  هداتفا و  ورف  ینامشچ  اب  تلباقم ؛ رد  ما  هداتسیا 

هنابیرغ ياوجن  دینش و  یهاوخن  ار  میادص  زگره  وت  هک  ریقح  ردق  نآ  مریقح ؛ هک  منک  یم  سح  .دنک  یمن  میاهر  تهاگن  ینیگنس 
ناـنآ هب  ناـنآ  دوخ  زا  شیب  يربخاـب و  تناگدـنب  حـیبست  همزمز  نیرت  کـچوک  زا  وت  تسین ؛ هنوگ  نیا  اـما  .دـیمهف  یهاوـخن  ار  ما 

.یکیدزن

.ینکن محر  ما  يزیچان  تراقح و  رب  ینیبن و  ار  مزاین  هداجس  هک  تسا  نیا  زا  شیب  وت  تمارک 

.میوگ یم  ریبکت 

.دزرل یم  اراکشآ  میاه  هناش  دچیپ و  یم  مدوجو  ياه  هنماد  مامت  رد  تمان 

.تسین وت  زا  رت  گرزب  رت و  نابرهم  هک  وت  تسوت ؛ راوازس  اهنت  ساپس ، دمح و  میوگب  هک  ما  هدمآ  ادنوادخ !

«. میوج یم  يرای  وت  زا  اهنت  اه -  یتخس  دیادش و  رد  متسرپ و -  یم  ار  وت  اهنت   » میوگب ما  هدمآ 

.ینیب یم  ار  ما  هناعضاخ  دوجس  عوکر و  يونش و  یم  ار  میادص  هک  مناد  یم 

.ینک یم  هراظن  میاه  هنوگ  رب  ار  کشا  شزغل  ینک و  یم  سح  ار  میولگ  ضغب  هک  مناد  یم 

.مدوجو مامت  دریگ  یم  كاخ  يوب  مهن ؛ یم  صالخا  هداجس  رب  ار  مرس 

رـسارس مدوجو  کنیا  .دـنیوگ  یم  ریبکت  میاه  هتخای  مامت  .نم » گرزب  راگدرورپ  تسا  هبترمدـنلب  كاـپ و   » میوگ یم  مزوس و  یم 
.روعش تسا و  روش 

.میآ یم  وت  يوس  هب  لیدب  یب  يا  هبذج  رد 

ار وت  نابز ، کی  لد و  کی  همه  ییوگ  دنا و  هدمآ  ما  یهارمه  هب  یتسه  همه  ییوگ  دوش ؛ یم  هدوشگ  میور  هب  قارشا ، ياه  هرجنپ 
! دننک یم  همزمز 

.دنشون یم  هعرج  هعرج  ار  تمان  دهش  مدوجو ، تارذ  مامت 

! رون ندعم  هب  مسر ؛ یم  روضح  ياهتنم  هب  نم  دننز و  یم  دایرف  ار  وت  میاه  لولس  مامت 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

یناخ میرک  هزمح  / یناسنا تلادع  يادن 

خیرات تقیقح و  : » دـسیون یم  نینچمالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  تیـصخش  نوماریپ  یحیـسم  روهـشم  بیدا  هدنـسیون و  قادرج ، جرج 
هنادواج تیصخش  یناسنا و  تلادع  يادن  نادیهش ، رالاس  دیهش و  تلیضف ، نایاپ  یب  رصنع  مالسلا ، هیلع  یلع  هک  دنهد  یم  یهاوگ 

.تسا قرش 

نآ ابمالـسلا  هیلع  یلع  دـننام  یتیـصخش  راگزور ، ره  نایاپ  رد  يدرـشف و  یم  مهرد  ار  تیاهورین  همه  رگا  دـش  یم  هچ  ناهج ، يا 
یم تیناسنا  يدرم و  سایقم  ار  وا  تیرـشب ، هک  يدرم  گرزب  هچ  يدرک ... ؟ یم  هیدـه  نایناهج  هب  ریـشمش  ناـیب و  بلق و  لـقع و 
رگا تسا و  يدرم  ناوج  تقیقح و  تلادع ، یکین ، يایوج  قشاع و  دشاب ، وا  وریپ  دزروب و  قشع  وا  هب  یـسک  رگا  هکنانچ  نآ  دنیب ؛

.تسا هدنام  هرهب  یب  یلاع  لیاضف  یکین و  زا  دشاب ، رود  وا  تبحم  زا 

یمرب یمولظم  ره  يوـلگ  زا  هک  تسا  يداـیرف  تسا و  يا  هدیدمتـس  ره  ياـهوزرآ  هزیگنا  مالـسا ، خـیرات  ردمالـسلا  هیلع  یلع  ماـن 
.دوش یم  ینافوت  هتفشآرب و  یمیتی  کشا  هرطق  زا  اما  هتفرگ ؛ ارف  ار  یتسه  رسارس  هک  جاوم  تسا  ییایردمالسلا  هیلع  یلع  .دزیخ 

ریغ درک ؛ یم  گـنج  يرگید  دـصق  هب  دنتـشادن و  هجوـت  نارگید  هک  تشاد  هجوـت  يرگید  ینعم  هب  گـنج ، رد  هک  تسا  یلع  نیا 
.دندرک یم  گنج  نارگید  هکنآ 
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سح زا  هک  بسانتم  هتـسویپ و  مه  هب  تارابع  دراد ؛ دوخ  رد  ار  هفطاع  لایخ و  رکف و  زا  ییاه  هناشن  مالـسلا ، هیلع  یلع  هغالبلا  جهن 
نیرت یلاع  نآرق ، زا  سپمالـسلا  هیلع  یلع  مالک  يرآ ! .تسا  هدـش  ناـیب  قوش  روش و  اـب  هتفرگ و  شـشوج  فرژ  یکاردا  قیمع و 

(1) «. دوب دهاوخ  هدوب و  تیرشب  ندمت و  تمدخ  رد  هشیمهمالسلا  هیلع  یلع  یبدا  تغالب  تسا و  تغالب  هنومن 

يردیح همطاف  / نایاپ یب  تبرغ 

! تلادع ریش  دیشروخ ، نیشناج  قطان ، نآرق  يا  وت  رب  مالس 

! تتوکس هظحل  هظحل  وت و  رب  مالس 

! تراظتنا تونق  هظحل  هظحل  وت و  رب  مالس 

نایاپ یب  هصق  زا  تیاکح  تدنلب ، مان  هک  وت  رب  مالس  تریلد ! نادنزرف  رب  تراختفارپ و  ریشمش  رب  تمیظع ، يراگتسر  وت و  رب  مالس 
ناتـسلخن يانـشآ  تمان  هک  وت  رب  مالـس  .دـنازوس  یم  ار  قشاع  ياه  ناج  مامت  تمان ، یکالفا  زوس  هک  وت  رب  مالـس  دراد ! وت  تبرغ 

! نآ روبص  ياه  هاچ  تزار  مه  دوب و  هفوک  ياه 

.دش یمن  مگ  ناشکچوک  یناشیپ  زا  تا ، ینامسآ  رگشزاون و  تسد  هک  ینامیتی  وت و  رب  مالس 

نیمز نامسآ و  هناقـشاع  زامن  هک  تنارک  یب  تلادع  وت و  رب  مالـس  تسا ! ییارهز  تبرغ  دادتما  هک  تنایاپ  یب  تبرغ  وت و  رب  مالس 
! تسا

« هبعکلا بر  تزف و   » ياون هب  ناـمز  نیرت  یتوکلم  رد  قشع ، ینارون  روضح  رد  بش ، رازه  زا  رترب  یبش  رد  بشما ، هک  وت  رب  مـالس 
! يدش راگتسر 

هداز یقت  هبیط  / نامز حور 

تسا هدروخ  دنویپ  وت  مان  هب  نامسآ  تفه 

.تسا هدروخ  دنویپ  وت  مان  هب  ناهج  کش  یب 
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تسوت لدع  ناوید  هب  هدرپس  نیمز  حور 

تسا هدروخ  دنویپ  وت  مان  هب  نامز  حور 

ار هدرم  كاخ  لزا  زور  تشرس ، یتقو 

تسا هدروخ  دنویپ  وت  مان  هب  نامگ  یب  لد 

نیمز نیا  ددرگ  یم  وت  درگ  هب  تفص  یفوص 

تسا هدروخ  دنویپ  وت  مان  هب  ناکم  نوک و 

تشونرس تسا  هتشگ  وت  رادم  هتشگرس 

.تسا هدروخ  دنویپ  وت  مان  هب  نامریدقت 

ص:27

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


لاصو دهش 

يدمحم سابع  / یبیرغ ياهزور 

(1) یبیرغ ياهزور 

.منیب یم  ار  تباوخ  بش  ره  هک  تسا  هتفه  کی  هرابود 

.دهد یم  ار  وت  يوب  فسوی ، نسح  دنا ، هدرک  سح  ار  وت  يوب  اهوب  بش 

.تنت رطع  زا  هدش  رپ  هناخ 

، يدوـب هتـسشن  ناوـیا  بل  تسا : مداـی  زور  نیرخآ  هرطاـخ  زوـنه  .ینز  یم  دـنخبل  هک  تمنیب  یم  مناـخرچ ، یم  رـس  هـک  فرط  ره 
کی مرب : یم  اج  نامه  ار  هناحبـص  کچوک  ینیـس  حبـص ، زور  ره  تدای ، هب  زونه  .دـندرک  یم  تهاگن  میـس  يور  ياه  کشجنگ 

دق ردقچ  .یتح  ار  تنیتوپ  دنب  متسب ، مدوخ  ار  تنهاریپ  ياه  همکد  هک  تسا  مدای  زونه  ...یلاخ  ناکتسا  کی  وت ، يارب  رپ  ناکتـسا 
.يرت کیدزن  ادخ  هب  همه  زا  مدرک  سح  يدوب ! هدیشک 

هک منیب  یم  طقف  یتسین ؛ مود ، یم  هرجنپ  بل  ات  یتقو  اما  منک ؛ یم  سح  طایح  شرفگنـس  رب  زونه  ار  تا  هنادرم  ياه  ماـگ  يادـص 
هک تسا  تقو  یلیخ  شتـسار ، ...منک  یم  هیرگ  دـنور ، یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  رارق ، یب  اه  یهاـم  دـنز و  یم  جوم  ضوح  بآ 

.همه مشچ  زا  رود  اما  اهزور ؛ یلیخ  منک ، یم  هیرگ 

هک مناد  یم  بوخ  نسحدمحم ؟ يا  هدید  ار  تردپ  مناد  یمن  .دمآ  تلابند  .دنک  لمحت  ار  تا  يرود  تسناوتن  مه  تردپ  شتسار 
.مرمش یم  ار  يزییاپ  ياهزور  نیا  تردپ ، وت و  راظتنا  مشچ  هک  تسا  تقو  یلیخ  الاح  .تسوت  شیپ 
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رتراـت و منامـسآ  .دـنوش  یم  رتوـس  مک  زور  هبزور  هیرگ ، طرف  زا  میاـه  مشچ  .هدـش  عورـش  مرمع  نازیرگرب  هک  تسا  تقو  یلیخ 
.دننک یمن  ادیپ  هیرگ  لاجم  هک  دولآ  ضغب  ياهربا  زا  تسا  رپ  هناخ  فقس  .رت  هریت  میاه  ضغب 

یلو نم ؛ هنهک  ياه  مخز  لثم  دننک ؛ یم  زاب  رس  یکی  یکی  جنران ، راهب  ياه  هفوکش  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  راهب  ياوه  لاح و  هناخ ،
.منک یم  دیفس  يرگید  يوم  رات  هفوکش ، ره  اب 

.مسانش یمن  رگید  ار  مدوخ  یتح  هک  ردق  نآ  تسا ؛ هدرک  دیپس  ار  میاهوم  يریپ ، فرب 

.یسانشن ارم  هکنآ  زا  شیپ  ایب ،

اب تناتـسد  يور  رب  هدش  ات  ینوخ  ینهاریپ  يدروآ ؛ تدوخ  ار  تنهاریپ  تسا  مدای  هن ! .دنا  هدروآ  ار  تنهاریپ  مدـید  باوخ  بشید 
یم تیاـه  مـشچ  نـسح ! دـمحم  يدوـب  هدـش  اـه  هتـشرف  لکـش  ردـقچ  يدـیدنخ ؛ یم  .ینوـخ  كـالپ  کـی  یبـیج و  نآرق  کـی 

.دوب اریگ  ردقچ  دوب ، هبذجرپ  تهاگن  ردقچ  .دیشروخ  لثم  دیشخرد  یم  هدروخ  ریت  دنتفگ  یم  هک  تمشچ  نآ  یتح  دندیشخرد ،

ناـکت تسد  يدـیدنخ و  يدـناخرچ ، رـس  مدرک ، تیادـص  یتفر ؟ یتـشگرب و  یتخادـنا ، ریز  هشیمه  لـثم  ار  ترـس  ارچ  مناد  یمن 
.يداد

؛ منک یم  رپ  رپ  تگنـس  رب  ار  يدـمحم  ياه  لگ  میوش و  یم  کشا  اب  ار  ترازم  گنـس  مور ، یم  ارهز  تشهب  هب  هک  اه  هبنـش  جـنپ 
.مناد یم  بوخ  نم  ییآ ، یم  زور  کی  یتسین ؛ وت  نآ  وت ، مناد  یم  یلو 

 . ...لاس هد  ...موش  یم  رترارق  یب  لاس  هد  موش ، یم  رتریپ  لاس  هد  زور  ره  هک  تسا  لاس  هد  نالا 

ییاضر هدیمح  / هتخوس قیاقش 

ياه هفوکـش  يوب  تسفن ، راوخ . -  مدرم  نادـکاخ  زا  هتخیرگ  يا -  هداد  هیکت  ادـخ  ناحتما  هدننکـش  ياـه  هقاـس  رب  تساـه  لاـس 
.دهد یم  تسدالاب 
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ورف زا  یکاب  ار  وت  يا  هدوشگ  لاب  كاخ ، هراتس  یب  ياه  هیناث  نیا  زا  اهر  .مارآ  یب  ناراسخاش  نیا  زا  ندیشک  رپ  يادوس  ترس ، رد 
؟ تساجک هداج  ياهتنا  ار -  تا  یگدنرپ  يا -  هدرک  اهر  ار  تا  هیفچ  .تسین  رون  هاگشیپ  رد  نتخیر 

.دنشخرد یم  تحور  ياه  هچقاط  رب  هراتس  رازه  يا و  هتفرگ  باتش  نتشذگ  رادم  رب  فرط ، ره  زا  هک  ییوت 

.دروآ یمرد  وناز  هب  ار  كاخ  ياهزیرکاخ  تیاه ، ماگ  يادص  زونه  ییوت و 

هناش رب  بش ، .تس  يراج  كاخ  ياه  گر  رد  زونه  تداـیرف  ياـهزارف  .كاـخ  زا  يا  هتـشذگ  توربج ، مشچ  رد  مشچ  هک  ییوت 
.هزات یحبص  رد  يا  هدوشگ  کلپ  وت  اما  تسا ، هتخیر  ورف  نیمز  ياه 

.دنا هتفرگ  جوا  تیاه  مشچ  زا  رون  ياه  هراوف 

.تسا هتفر  الاب  تناتسد  هخاش  زا  راهب 

.دننکارپ یم  اوه  رد  ار  تسفن  رطع  هتخوس ، ياه  قیاقش  زونه 

يا هرجنپ  نوچ  بش ، .ناـمز  ناـکم و  زا  رتارف  يا ؛ هداتـسیا  زونه  .تسا  هراتـس  یب  ياـه  بش  بوشآ  باوـخ  تیاـه ، کـلپ  زوـنه 
تیاه مشچ  یشیدنا ، یم  حبص  هب  اهر  وت  اما  دوش ؛ یم  هتسب  زاب و  تیور  هبور  کیرات ،

قیقر نانچمه  اوه  يا و  هدوشگ  ار  تیاه  لاب  .تسین  وت  رد  روبع  زا  یلوه  يا ، هدرک  قاجنس  اه  نامسآ  ینشور  هب  يا و  هتشادرب  ار 
.يا هدناکت  هار  رابغ  زا  ار  تنهاریپ  روبع ، يوس  نآ  .تسا 

ار تهاگن  اه ، هرجنپ  مامت  تشپ  زا  .تنتفر  خرس  ندمآ و  زبس  تسزبس ، روبع  راگدای  تسوت ؛ هسامح  راگدای  تناوختسا ، ياه  هراپ 
.ار تا  یگدنرپ  تیدبا ، دنلب  ياه  هخاش  رب  منیب و  یم 

 - . رون هاگراب  هب  رفس  يا -  هدرپس  دیشروخ  هب  ار  تیاه  مشچ  تشونرس 

.دنکش یم  ار  كاخ  باوخ  هلولگ ، رابگر  يادص 

.نامسآ هب  نیمز  زا  نم  يرگن و  یم  نیمز  هب  نامسآ  زا  وت  .تمبایب  اه  نامسآ  رد  ات  دنک  یمن  میاهر  ناهج  ياه  هجنپ 

هب تیاه  مشچ  يدوگ  رد  حبـص ، تسا و  هتفرگ  باتـش  نیمز  نهذ  يور  بش ، كالفا ، هب  كاـخ  زا  نم  كاـخ و  هب  كـالفا  زا  وت 
.تسا هتسشن  هدیپس 

.دراد یم  او  شپت  هب  ار  كاخ  تنوخ ، یمرگ  زونه 
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یقلاخ یلع   / راهب گنر  مه 

.يدنک قلعت  هچره  زا  لد  يدش و  ینامسآ  يدرک ، لیمحت  اه  يراوشد  هب  ار  دوخ  هدارا 

ملاع هب  ار  تلد  .درک  یم  تیادص  نامسآ  زا  یسک  يدیشک ! یم  راظتنا  ار  دوخ  نیرید  هدعو  دیاش  دوب ؛ نامـسآ  هب  هشیمه  تهاگن 
.يدرک دایرف  ار  تا  یشیوخ  یب  هظحل  هظحل  .يدوب  هداد  فک  زا  ار  ندنام  هراومه  تقاط  .دندوب  هدرب  الاب 

رد ار  نامـسآ  .يدرک  ادـج  ایند  ياه  هجنپ  زا  ار  تدوجو  ياه  هدـنام  هت  تشادـن ، ار  ایند  ياـنگنت  رد  ندـنام  تقاـط  تگرزب  حور 
هراپ هراپ  ار  تنت  .يورب  الاب  یلاعت  نابدرن  زا  ات  یتشادرب  مدق  .يدناشک  اه  ناشکهک  هب  ار  اه  هداج  مامت  دـصقم  يدیـشک و  شوغآ 

يا هچیرد  نانچ  ار  تنت  .درواین  بات  ار  تنیگنـس  غاد  نیمز ، ياه  هناش  .دوب  هدش  رپ  وت  نوخ  زا  داب  ياه  سفن  هک  ردـق  نآ  میتفای ،
.ینک هدنکارپ  ام  یناملظ  مکارتم و  ياضف  رد  فیط  فیط  ار  تدوجو  ینارون  عاعش  ات  يدوشگ 

تنیز ار  تدابع  ياه  هداجس  هک  تا  یئاروها  ياه  هلان  ياوآ  دننز ؛ یم  دایرف  ار  وت  يادص  نیـشتآ  ياوآ  هتخوس ، قیاقد  نیا  کنیا 
.تخود یم  شرع  هب  ار  شرف  نامسآ و  هب  ار  نیمز  داد و  یم 

؟ یتفاتش ثداوح  شوغآ  هب  یتفرگربرد و  ار  اهرطخ  همهاو  یب  هناقشاع و  هک  يدید  ار  لیدب  یب  حبص  مادک 

میمش تسمرس  ار  هدروخ  كرت  كاخ  نیا  یلاها  رپ و  ار  رذگهر  ياهداب  ماشم  زونه  وت  دای  ياه  هماکچ  حبـص ! رابت  زا  تهاگن  يا 
.تسا هدرک  تیاوجن  ریذپ  لد 

.دنرب یم  ترسح  ار  وت  جورع  جوا  اهربا ، دراشف و  یم  دوخ  هدیتفت  هنیس  رب  دنمشزرا  يراگدای  نوچ  ار  وت  ياپ  ياج  كاخ ، زونه 

هب راهب  مادـک  .نوگلگ  هماج  شوپزبس  يا  راهب ، گنـس  مه  شاب  يزبس  ماغیپ  مه  زاـب  راـهب ! گـنر  مه  وت  روش  رتسگ و  توارط  يا 
.دراذگ یم  يا ، هدرک  وت  هچنآ  يارب  راثیا  زج  هب  یمان  سوماق  مادک  دسر ؟ یم  وت  توارط  فقس 
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نامز هچیرد  زا 

ردق یلایل  زاغآ 

هراشا

هبنش کی 

نابآ 1384  1

ناضمر 1426  18

oct.23.2005

یتیاده نیسح  / رخآ ناکلپ  رب  ییاغوغ 

.مهاوخ یم  نامسآ  هب  یهار  نکن ؛ میادج  ناکلپ  نیا  زا 

.شیوخ شعن  رب  ما  هتفرگ  باتش  مراد و  هناش  رب  ار  اه  نرق  رد  ناسنا  يوپاکت 

.هام مشچ  رد  يدور  نوچ  نک  ما  يراج 

.تسا یبآ  نامسآ  كاخ و  .تسا  یبآ  تباجا  ياوه  .تسا  یبآ  قایتشا  ياوه 

.مشک یم  رس  منامشچ  زا  هرطق  هرطق  ار  اه  نرق  رد  ناسنا  يوپاکت  لاس  رازه 

.يونش یم  مرتسکاخ  مامت  زا  ار  بش  مامت 

.مشاب نتخورفا  يارب  یغارچ  لابند  مناوت  یم  شا  هچقاط  نیرخآ  رب  هک  کیدزن  نانچنآ  تسا ؛ کیدزن  بش 

.دواک یم  ار  اه  گنس  هنوگ  تاملک ، يوهایه  تسا و  کیدزن  بش 

.دیآ یم  کیبل  ریرحت  اه ، نزور  اهولگ و  زا  دوش و  یم  نیگنس  اه  گنس  رب  بش 
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.دوش یم  رت  مکحم  اما  دزرل ؛ یم  ملد  هناخ 

.نکن میادج  ناکلپ  نیا  زا 

.دشاب تدرس  رگا  ما ، هتخورفا  یشتآ  ما  هثاغتسا  زا 

.درذگ یم  میاوه  زا  مارآ  مارآ  محور  ناریو  ياه  هکت 

.مبات یب  نتسیرگ ، يارب  یهانپ  ياوه  هب  شیوخ و  ینادرگرس  هودنا  زا  ما  هدرک  یلاخ  هناش 

.تسا نیگنس  هکئالم  بش  ریبکت ! رد  یناربمایپ  ایوگ  ریرحت ، رد  یناگتشرف  ایوگ  تسا ؛ بات  یب  رهش ، مارآ و  بش ،

.تسا نیگنس  حور  بش 

.نامسآ رد  تسا  دنوادخ  يادص  نوچ  اه  گنس  رد  بش  تبقاع 

.چیه همه  نیا  نایم  ریگب  ار  متسد 

.نک مراشرس  نامسآ  يادص  زا  اه ، یلاخ  يوه  ياهرد و 

.مزیر یم  ورف  دنوادخ  تاملک  اب  مشک و  یم  ناج  زا  يدایرف  .دزیرگ  یم  نامز  تسوپ  رد  میاه  تسد 

.ریجنز رد  یناگناوید  ایوگ  ریثکت ، رد  یناگدنرپ  ایوگ  تس ؛ ییاغوغ  محور  ياه  هچقاط  رب 

یم نکن ! میادـج  ناکلپ  نیا  زا  .ریبکت  رد  یناربمایپ  ایوگ  ریرحت ، رد  یناگتـشرف  ایوگ  تسا ؛ ییاغوغ  كاخ  هتخاـب  گـنر  قاور  رب 
.رورغم هدروخاپیت  هام  بات ، یب  هام  هام ؛ هیشاح  رب  مبوکب  رت  تخس  ار  مرس  مهاوخ 

.شیوخ رتسکاخ  جوم  زا  مزیخ  یمرب 

! هام هیشاح  رب  مبوکب  رت  تخس  ار  مرس  بشما  هک  دشاب  هنابش  ناکلپ  نیا  لایخ  زا  متسمرس 

.تسا نیگنس  تاملک ، اب  مرس 

.دش دهاوخ  هملک  نامسآ  دنک و  یم  مشزاون  دنوادخ 

« أرقا « ؛ دیآ یم  اه  هلپ  نیرخآ  زا  ییادص 

! ما هدش  هتخیگنارب  ییوگ 
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.دنک یم  مشزاون  دنوادخ  هک  مونش  یم 

.تسا ییاغوغ  رخآ  ناکلپ  رب 

.تساخ مهاوخرب  شیوخ  رتسکاخ  جوم  هک  اجنآ  موش ؛ نامسآ  یهار  مهاوخ  یم  نکن ! میادج  ناکلپ  نیا  زا 
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نیدلاردب مظاک  دمحم   / هنیآ اب  سامم 

! هدب زورب  دوخ  زا  يرون 

! هدب زور  هب  يرگید  دیشروخ 

بـش نیا  رد  بوشآرپ ، هرازه  نیا  رد  مارآ  یبآ  کبـس  هب  ایب  هدـب ! رـس  ار  اه  هناقـشاع  ییاهنت و  قافتا  هب  ایب  يآ ! نورب  اهراصح  زا 
؛ تسیز ناوت  یم  ریبـک » نشوج   » دـنچ تسین  مولعم  .میوش  نشور  تساـه ، بش  نیا  تسد  هک  یغارچ  اـب  همه  دـیاب  .قنوررپ  ياـه 

.داد دیاب  اهب  سپ 

یم جارعم  هب  اه  هلان  بش  اجک  ات  تسـشن  اشامت  هب  دـیاب  .هنیآ  اب  سامم  ياهزور  ات  دـنرب  یم  ار  ام  هک  اـه  بش  نیا  هب  داد  لد  دـیاب 
.اه هنذأم  اهدجسم و  رد  هدش  هتخیر  هزات  يرولبت  ثوغلا ،»  » و هّللا » ای  کب   » يوب زا  .تسناد  ردق  دیاب  ار  ردق  ياه  بش  يرآ ! .دنور 

.ردق بش  ات  دروآ  مهارف  یتامدقم  تسا  هدرکن  ناسنا 

رپ ياـه  بش  نیا  يارب  اـهنت  ناـسنا ، ییوـگ  اـما  دـنام ؛ یم  اـج  هب  اـهزور  رتسکاـخ  رد  یـشومارف  یمگردرـس و  زا  یتداـع  هـشیمه 
.شکب رس  ار  حیتافم  زا  يا  هلایپ  ینک ، لد  درد  یهاوخ  یم  تسا ! هتشاد  هگن  ار  شیاه  فرح  يونعم ، تشهبیدرا 

.اشگب گرزب  نآرق  رب  ار  شیوخ  زا  يا  هچیرد 

.دیوج یم  کسمت  اه  بش  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  سکره 

، تسا باوث  ياهدیـشروخ  نارک  نارک  زا  تبحـص  یتقو  ار !؟ وسارف  تاـظحل  رد  هتفهن  ياـه  شاداـپ  تفرگ  هدـیدان  ناوت  یم  رگم 
.دیآ یمن  باسح  هب  یکیرات  يرس  هریخ  رگید 

یلاخ تسد  وس  کی  .دوش  یم  ردقم  اه  بش  نیا  رد  هک  ار  يراد  هنماد  ياه  تعافش  شیوخ ، نیکرچ  همانراک  هب  درک  قاصلا  دیاب 
.ون زا  ینتخاس  شیوخ ؛ زا  هرابود  یعورش  يارب  ینیشنب  هکنیا  تسا  تمینغ  .تسود  ترضح  نایاپ  یب  فاطلا  رگید  يوس  تسام و 

هک تسا  رییغت  رد  هنوگ  نیا  ناهج  .دشاب  هتـشاد  هارمه  هب  ار  ریبک » نشوج   » رطع هک  تسا  هدشن  هداز  اه  بش  نیا  ییابیز  هب  ییادص 
.دیآرد اّنبر »  » گنر هب  رعش ، قاتا  ات  اه  بش  نیا  دنیایب 
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یجنپ هجیدخ  / هبوت کشا و  بش 

مهاوخ یم  يا  هداج  .مراد  يزارد  هار  ادخ  ات  دسرب ؟ نم  لد  دایرف  هب  تسه  یسک  .مور  یم  تسد  زا  مراد 

ار منازیرگ  ياه  مدق  هک 

الاب میرح  هب  ُرب » نایم   » کی درب ؛ تسود »  » نآ هناخ  رد  هب 

.دهدن ملاجم  گرم  دنکن 

! دهدن مفافک  رمع  دنکن  مسرن ! مشابن ، هدنز  دنکن 

.هانگ راب  زا  هدش  درخ  ما  هناش 

.مراذگب نیمز  ات  مهاوخ  یم  یتصرف 

.تسا ناریو  نم  رس  تشپ  ياه  لپ  همه 

.درد زا  میرگب  ریس  لد  کی  ات  مهاوخ  یم  يا  هناش  یـشود ، هب  هناخ  مغ  يرد ؛ هبرد  مغ  لاس  کی  مدنام و  نم  .تسین  یتشگرب  هار 
ادخ هک  مدینش  نم 

.دراد ینابدرن 

.نیمز يور  دهن  یم  بش  کی  اه ، بش  نیا  زا  یبش  تداعس ، يادنلب  هب 

اه بش  زا  یبش  هک  مدینش  نم 

.ما هدمآ  دوخ  يزور  یپ  نم  .هلاس  دص  هر  دومیپ  هبش  کی  دوش  یم 

حبص ات  کئالم  هک  مدینش  نم 

الاب نآ  دنرب  یم 

ار مدآ  ینب  هودنا  رطع 

.مدرگ یم  مدوخ  لابند  هب  نم 

؟ ایآ تسا  ردق  بش 
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.مالس تاجانم و  حیبست و  بش 

هبوت کشا و  بش 

، نم یناریو  بش 
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« وا  » ینامهم بش 

.ایند زا  نم  يرازیب  بش 

نامهم زا  وا  ییوجلد  بش 

؟ ایآ تسا  ردق  بش 

متسه يرارف  تسود »  » زا هدنب  نامه  نم 

ما هدولآ  هنگ  یطاخ و  مدآ  نامه  نم  ملاح ، ناشیرپ  نیگمغ  هرهچ  نامه  نم 

؟ ایآ تسا  ردق  بش 

؟» رادیب ردنلق  تسا و  زارد  بش  : » دیوگ یم  یسک  هچ 

تسا هاتوک  بش ،

.دنرذگ یم  اه  هظحل  .دنبایان  یگمه  قیاقد  نیا 

! باوخ رد  ردنلق  تسا و  دیسر  هار  زا  رحـس  وت  هب  دنیوگب  هک  ادابم  اه.یباوخ ، رد  زونه  وت  دیـسر و  هار  زا  رحـس  ینزب ، مه  رب  مشچ 
دنک مهاوخ  دوخ  نت  زا  ار  هماج 

رون زا  شدنب  دنب  مشوپ ، یم  ینشوج 

ناسحا تفوطع ، سنج  زا  همه  .مشوپ  یم  ینشوج 

مرادیب رحس  ات  بشما ! تسا  ردق  بش 

مراب یم  دوخ  مغ  هناد ، هب  هناد  رحس  ات 

ادخ هاگرد  هب  هبوت  رحس ، ات  راز ، میرگ  یم  وت »  » يوناز هب  رس  رحس ، ات 

بشما تسا  ردق  بش 

! میسانشن دوخ  ردق  ردق ، بش  رد  رگا  فیح 

یسوع اروح  / شزرمآ ملق 
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.منزب دایرف  ار  ما  ییادگ  هک  مناتسد  یهت  هساک  اب  ما ؛ هدمآ 

.مرابب راب  رازه  ار  ما  ییاوسر  هک  مناگدید  ناشوج  همشچ  اب  ما ؛ هدمآ 

.منک مالعا  مدوجو  دنب  دنب  اب  ار  ما  یگدنب  ات  متماق  هدیمخ  نامک  اب  ما ؛ هدمآ 
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.منک یجه  ار  ما  یگدنمرش  ات  منابز  رب  يراج  هبوت  حیبست  اب  ما ؛ هدمآ 

.مهاوخب هناسمتلم  ار  تباجا  دیما  ات  ما ؛ هدمآ 

! نیرفآ ردق  يا  ما  هدمآ 

میاه تلفغ  رازم  رب  ات  ردق ، بش  رد  نیمز و  رب  نامسآ  هدرتسگ  ياه  هرفس  بش  رد  مدوخ ، نابیرغ  ماش  رد  وزرآ ، دیما و  يادلی  رد 
.ار وت  هب  تشگزاب  هزاورد  منک  بابلا  ّقد  منک و  نشور  ینامیشپ  عمش 

ار ما  یـسک  یب  سردایرف  نانک  ثوغلا » ثوغلا  ، » نابز نیا  هقلقلاب  ات  ناقـشاع ، همزمز  نادباع و  همهمه  رد  نیرتاونـش ، يا  ما  هدـمآ 
.مبایب

يوربآ هاک  رپ  ینیگنـس  يوزارت  ار  تسدـقم  نآرق  مشاب و  وت  نامهیم  یبش  تکاپ ، ناگدـنب  لـفحم  رد  نیرت ، ناـبرهم  يا  ما  هدـمآ 
ياه قشم  هایس  رب  شزرمآ  ملق  ییاشخبب و  ارم  ات  مهد  تمـسق  ینامـسآ ، توص  هدراهچ  هجهل و  هدراهچ  اب  هنازجاع  .میامن  شیوخ 

.یشکب ما  هدولآ  هانگ 

! مدیما اهنت  نما و  هانپ  يا  ما  هدمآ 

هانپ مرب ، رتالاب  راب  رازه  ار  دوخ  اـت  رارکت  یب  ياـه  هظحل  نیا  رد  هتـشرف ، شراـب  بش  نیا  رد  تداـبع ، تعاـط و  ياـن  زارد  نیا  رد 
هدـنب نیا  نارم  ار و  هتخود  هدرپ  نیا  ردـم  ار و  هتخوس  لد  نیا  زوسم  ار و  هتخورفا  غارچ  نیا  شکم  یهلا ! میوگب : میوج و  شیوخ 

.ار هتخومآون 

.تسا عیفش  وت  مرک  تسا ، راکدب  هدنب  رگا  تسا و  عیطم  لد  تسا ، مرجم  نت  رگا  یهلا !

هدنیاپ همه  رب  وت  مرک  اداب  »

ریگم تخس  ار  هانگ  دوخ  هدنب  رب  هدنیآ  ناگدنب  يوس  وت  ناسحا 

(1)« هدنیاشخب هدنشخب  رواد  يا 

مژد داوج  دمحم  / ندش ینامسآ  بش 

.نتفرگ ادخ  گنر  جوا  تسا ؛ ناضمر  تیونعم  جوا  ردق ، بش 

زار رپ  توـلخ  رد  هدرک ، تشپ  تاـنئاک  همه  رب  قـح ، رب  دـنک  یم  هیکت  دتـسیا و  یم  نآ  رب  راد  هزور  هک  تسا  يا  هنهپ  ردـق ، بش 
یم درجم  .نامـسآ  اب  دروخ  یم  دـنویپ  درب و  یم  تسا ، ینیمز  نیمز و  هچره  زا  شراگدرورپ  روضح  رد  ضحم ، تیدوبع  اب  بش ،

.بش رواب  رد  دروخ  یم  تلغ  دوش ،
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.دنک یم  سامتلا  ردقم ، ریدقت  نیرتهب  ار  شکرتشم  ریدقت  تانئاک ، تسد  هب  تسد  دوش و  یم  یکی  بش  زومرم  زار  اب 

.دنک یم  بلط  رتزیچان  زور  ره  ار  شتاقلعت  اهر و  ار  شناج  اجرب ، اپ  ار  شنامیا 

کشا .تساضف  مره  هظحلره ، شلوزن ، هک  دونـش  یم  ار  ادخ  مالک  اهنت  تس و  یتسه  رازگراک  هک  دنیب  یم  ار  ادخ  اهنت  ردق ، بش 
ضحم هدارا  رما و  هرطیس  دنکرحتم و  یهلا  رما  ناگوچ  اب  ییوگ  نوچ  تانئاک ، هک  دبای  یمرد  شیاه ، هجض  ياهتنا  رد  دزیر و  یم 
تمظع هدام و  ریقحت  بش  .ناج  تموکح  بش  تسا ؛ مسج  نتخاـب  گـنر  بش  ردـق ، بش  .تسا  تاردـقم  رب  هدرتسگ  هک  تسوا 

.تسانعم

.یهلا ترطف  يافرژ  اب  ندش  یکی  بش  تسا ؛ ندش  ینامسآ  بش  ردق ، بش 

ریدقت بش  تمحر ، بش  دنوادخ ، دوجو  رد  ندش  قرغ  بش  دوخ ، ندرب  دای  زا  بش  .تسا  ناگتشرف  اب  یگیاسمه  بش  ردق ، بش 
.تسا یهلا 

.دنوادخ اب  تسا  ناسنا  داعیم  ردق ، تسا .» رتالاب  رترب و  هام  رازه  زا  هک  تسا  یبش  ، » ردق بش 

مژد داوج  دمحم  / زاین تولخ 

! زاین ضرع  تولخ و  يارب  بشما  زا  رتهب  یتصرف  هچ 

.راب رازه  ار  اه  یبوخ  درک  بلط  نادنمزاین و  فص  رد  تفاتش  دیاب  تشاد ، هضرع  شهاگشیپ  هب  ار  انمت  دیاب 

.شمرک هاگرد  زا  درک  شهاوخ  ار  شزرمآ  تمحر و  رهم و  دیاب 

.ندیسر يارب  دش  كاپ  تخیر و  کشا  دیاب 

یـشومارف هب  ار  لامک  یلجت  تیاهن  ینعی  ندـنام ، مورحم  اه  بش  نیا  ضیف  زا  هک  دـشاب  نامدای  .یتسه  لصا  اـب  دروخ  دـنویپ  دـیاب 
.ناضمر لصا  هزور ، لصا  زا  ندنام  رود  ینعی  ندرپس ؛

.هّللا یلا  برق  تداعس و  رون و  بش  نیمز و  رب  تسا  ناگتشرف  لوزن  بش  هک  دوب  نادردق  دیاب  ار  ردق  بش 

، شنازیر کشا  رـس ؛ زا  دنارپ  یم  تلفغ  باوخ  بشما  يرادیب  بش  .مینیبن  مشچ  هب  ار  ناماه  هظحل  یهابت  ات  میـشاب  شنادردق  دیاب 
! دوب بشما  نادردق  دیاب  .تسا  رمع  نیرفآ  يداش 
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يریشمش هللا  حور  / دراب یم  رون 

.دوش یم  نیگآرطع  لاس  کی  يارب  اضف  دوش و  یم  هرابود  یمنرت  دراب ، یم  رون 

.دروخ یم  هرگ  نیمز  اب  نامسآ  .تسا  هلاس  ره  مسر  کی  نیا 

زا رتابیز  تسابیز ؛ راشبآ  .دوش  یم  يراـج  ناـینیمز  ياـه  گر  رد  هراـبود  ینوخ  دـنک و  یم  ینارون  ار  زیچ  همه  رون ، زا  يراـشبآ 
.ینیشنن هناخ  رد  تسا  رتهب  هک  ابیز  ردق  نآ  .یشاب  هدید  اهزور  نامه  زا  یبش  چیه  رد  لاس و  زا  يزور  چیه  رد  هکنآ 

یم تدیاع  اهزیچ  یلیخ  هن ! دوش ؛ تدیاع  اهزیچ  یلیخ  دـیاش  ینیـشنب ؛ شیاشامت  هب  یباوخن و  ار  بش  کی  هک  دراد  ار  نآ  شزرا 
.دوش

يروایب مه  رگا  يرادن ؛ مزال  رتچ  شیارب  هک  یناراب  يوش ؛ یم  باریس  طقف  يوش ؛ یمن  سیخ  نآ  رد  هک  یناراب  لثم  دراب ، یم  رون 
! نک زاب  ار  تنامـشچ  لاس ؛ رد  راب  کی  طقف  دراب  یم  رون  دـنک !؟ یم  رارف  مه  رون  ناراب  زا  یـسک  رگم  درک ، دـنهاوخ  بجعت  همه 

.دراب یم  راب  کی  یلاس  طقف  هک  یناراب  دراب ؛ یم  ناراب  دراد 

یجنپ هجیدخ  / تاجن لحاس 

.تسا ردق  بش 

.درک سح  دوش  یم  ار  اه  هتشرف  ياه  سفن  رطع 

.تسین يزرم  دح و  بشما  ار  نامسآ  عضاوت  یگداتفا و  .دیچ  نامسآ  زا  دوش  یم  ار  اه  هراتس 

زاب دوهش  فشک و  زا  هنزور  رازه  تسد ، الاب  زا  هدش  هدوشگ  نیمز  رب  هرجنپ  رازه  تسا ؛ ردق  بش  .تسا  کیدزن  نیمز  هب  نامـسآ 
.اه هناقشاع  همزمز  يادص  رد  دوش  یم  مگ  نامسآ  هدش ،

.دنونش یم  ار  مدآ  ینب  هتخوس  لد  ياوجن  حبص ، ات  اه  هتشرف  بشما 

.نیمز هنیس  رب  دوش  یم  لزان  یحو ، نشور  تاملک 

.تسین يرصح  دح و  ار  ناگتشرف  رامش 

.ون زا  دنوش  یم  دلوتم  بشما  مدآ ، رازه  رازه 

ص:39

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


یگنتلد هلیپ  دنفاکش ، یم  هناورپ  رازه  بر ،» ای  « » بر ای   » ياه هلعـش  نیرت  قیمع  زا  و  ریبک » نشوج   » دنب دنب  زا  لسوت ، زاین و  هلیپ  زا 
! هدش سبح  هنیس  رد  ياهادص  يا  دییایب  تشونرس ، ریدقت و  بش  ردق ، بش  تسا ؛ زاورپ  بش  بشما ، .ار  ناشتبرغ 

! هدز خی  ياه  کشا  يا  دییایب ، هدنامرد ! تشپ  ياهادگ  يا  دییایب 

.تسا بشما  دشاب ، یتصرف  رگا  هدنامورف ! هار  رد  ياه  هدنامرد  يا  دییایب 

؟ نم لئاس  هشیمه  ناتسد  دییاجک ،

تا هنیـس  رب  در  تسد  ینابهگن  چـیه  درادـن ، نابرد  هاگرد  نیا  تسوت ، رظتنم  رد  تشپ  هناخ  بحاص  ار ؛ هاـگرد  نیا  هبوک  دـیبوکب 
اهرهق نایاپ  تسا ؛ یتشآ  بش  بشما ، .هدش  مدق  شیپ  دوخ ، هناخ  بحاص  .تسا  هدـناوخ  ار  وت  شدوخ  هناخ  بحاص  دز ، دـهاوخن 

.تسا ردق  بش  بشما  .اه  ییادج  و 

«. ردق  » تسا حور  ناراب  .دراب  یم  دنت  ناراب  ردقچ  دراب ، یم  ناراب 

«. لد  » رد تسا  هبوت  ناراب  .مشچ  زا  تسا  تمادن  ناراب 

«. نم  » رد تسا  شتآ  ناراب 

.مدش سیخ  نم  و  وت .»  » زا تسا  تمحر  ناراب 

نم .تسا  ردق  بش  بشما ، نم .»  » رد تسا  ّتینم »  » ریهطت نم .»  » رد تسا  نایصع  شزیر  نم .»  » رد تسا  هبوت  ناراب  دراب ؛ یم  ناراب 
هک يروط  هلعـش  تساجک  تسا ؛ یفاک  يا  هراشا  تشگنا  .نک  مرادیب  قوش ؛ زا  مزوس  یم  نم  قشع ، رد  رو  هلعـش  نم  شتآ ، اپارس 

؟ دوش ما  يداه 

سح تسا  يراج  .دشک  یم  هنابز  نم  رد  هک  یـشتآ  نآ  وت  هدـنام ! شتآ  هتوب  هلوره  رد  هدـشمگ  ياسوم  تسوت  زا  ییانـشور  نیا 
.نم رد  تنتساوخ 

.متسه اهر  وت  رد  هرذ  هرذ  نم 

.دچیپ یم  وت  ياس  هلعش  هودنا  مناشیرپ ، حور  دوپ  رات و  رد 

.وت ات  رمتسم  یشالت  منک ؛ شالت  دیاب  تسا ، ردق  بش  بشما  زاین ؟ نازوس  شتآ  رد  ایآ  ملیلخ  ینازوس ، یم  ارم 

راظتنا رد  اهرود ، زا  رت  کیدزن  دـیاش  اهرود ، نآ  وت  تسادـیپ ، یتاجن  لحاس  مشیوخ ، ناسین  ياـیرد  قیرغ  منزب ؛ اـپ  تسد و  دـیاب 
.وت ات  ندیسر  يارب  منک ؛ شالت  دیاب  .ینم 
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هداز یقت  هبیط  / هام رازه  زا  رترب 

؛» ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  ّانا  »

هک یبش  .دـندرگ  یم  لزاـن  ادـخ  نذا  هب  حور  ناگتـشرف و  هک  یبش  .تسا  ردـق  بش  بش ، نآ  تسا و  رترب  بش  رازه  زا  هک  یبـش 
تمحر زا  دنهاوخ  یم  ناینیمز  دـنا و  هداتـسیا  فص  هب  فص  گرزب  بش  نیا  تمظع  رد  نایـسدق  .هاگ  حبـص  ات  تسا  تینهت  بش 

.دنوش رادروخرب  زیزع  بش  نیا 

یم یناشفارون  زیزع  بش  نیا  یگرزب  رب  نز  کمشچ  ناگراتس  دنوش و  یم  هریخ  اه  مشچ  دوش ، یم  دنلب  نامسآ  هب  اهرس  هک  یبش 
.دننک

.دناوخ یهلا  میظع  ءامسا  هب  ار  ادخ  دوشگ و  ار  بلق  ياه  هچیرد  تسیرگن ، نامسآ  هب  دیاب  هک  یبش 

اب تشاد و  هاگن  رادیب  بش  مامت  ار  یتشز  هب  هدولآ  یحراوج  اضعا و  راکاطخ ، ياه  تسد  هدولآ ، هانگ  هب  ياه  مشچ 

هب هنوگچ  اه  هدـید  نیا  بر » ای  راّنلا  نم  انـصّلخ  ثوغلا  ثوغلا  تنا  ّالا  هلا  ای ال  کناحبـس   » .درک همزمز  هثاغتـسا  هبوت و  ياه  تسد 
؟ دنتفخن ورف  زیزع  بش  نیا  رد  يا  هظحل  مالسلا  هیلع  یلع  ناکدوک  هک  یلاح  رد  دنور ، باوخ 

؟ درکن نمیا  ریبک  نشوج  هب  ار  دوخ  ناوت  یم  هنوگچ 

زین ام  دنلوغـشم ؟ دنوادخ  سیدقت  حیبست و  هب  ناگتـشرف  جوف  جوف  هک  یبش  رد  درواین  نابز  هب  ار  دنوادخ  يامـسا  ناوت  یم  هنوگچ 
کـشا رد  .مینک  یم  همزمز  تدـنلب  ياـه  ماـن  هب  ار  ولگ  رد  هتفخ  يادـص  میور و  یم  نوریب  نورد  زا  هرذ  هرذ  شیوـخ ، تملظ  رد 
شوغآ ینک و  زاب  ناـمدوجو  دوپ  راـت و  زا  ار  تلفغ  ياهدـنب  میهاوخ  یم  وت  زا  هنازجاـع  مینک و  یم  هبوت  تمادـن و  لـسغ  شیوخ 

زاب شیوخ  تمس  هب  ار  نامریزگان  تشونرس  ریذپب و  ام  زا  ار  ینامیشپ  تاملک  نیا  اراگدرورپ ! .ییاشگب  نامیور  هب  ار  تا  ییایربک 
رون هب  ار  نامیور  هب  ور  کیرات  ياه  هچیرد  نک و  لدـب  کین  ياهرادرک  راـهب  هب  ار  ناـمرمع  گرب  خاـش و  یب  ياـهزییاپ  .نادرگ 

.نک ییامنهار  تتیاده 

! امنهار يا  هانگ ، ياه  هناش  تسوس ؟ مادک  دیشروخ  هار  مینک ؛ یم  وجو  تسج  ار  دیشروخ  ار و  ریـسم  میا  هدرک  مگ  هچوک  هچوک 
ياه تسد  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتدـنلب  نامـسآ ، .يراتفرگ  نیا  زا  دـنبای  ییاهر  وت ، ترفغم  يراـی و  یب  هک  تسا  نآ  زا  رت  نیگنس 

میرد و یم  شیوخ  رب  ار  یتسرپدوخ  نیکرچ  ياه  هماج  میزیر و  یم  کشا  هرطق  هرطق  ایادخ ! .دوش  دنلب  شتمس  هب  نیمز  هب  هدولآ 
«. نیملاعلا بر  تنا  میحر  ای  نمحر  ای  : » میروآ یم  رب  دایرف 
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یمرخ هفطاع  / لاس بش  نیرت  نشور 

ياـهتنم یب  هرفـس  دـنا و  هدوشگ  نیمز  ناـنکاس  هب  ور  ار  توکلم  ياـه  هزاورد  هک  یهاـم  دیـسر ؛ لاـس  هاـم  نیرت  نشور  هب  میوقت ،
کـشخ شطع  زا  هک  ییاه  بل  زبس  دورـس  دوش  یم  زاغآ  هرابود  .دـنا  هدرتسگ  رادـیب  قشاع و  ياه  لد  مامت  تعـسو  هب  ار  تمحر 

.راشرس قشع  زا  دنوش و  یم 

ياه لد  رتوبک  دشک  یم  رپ  هرابود  .دنا  تباجتـسا  دیما  رد  قرغ  هک  ییاه  هظحل  دادتما  رد  رحـس ، تاجانم  رطع  دوش  یم  رپ  هرابود 
نیرت مرگ  راکفا ، یمیمـص  ياه  هرفـس  .دـنا  هدروخ  تدابع  گنر  هک  ییاه  هیناث  کت  کـت  رد  روضح ، ینارون  دـبنگ  اـت  رارق ، یب 

.دنا هدیشون  قشع  دنا و  هدیماشآ  رون  شبورغ  ات  رحس  زا  هناخ  یلاها  هک  يزور  ياهتنا  رد  تسا ، يزرورهم  نوناک 

نیرتزبس دتـسیا و  یم  قفا  رادـم  نیرت  كاپ  رد  هام  هک  تسا  یبش  .تسا  ینارون  هاـم  نیا  نشور  رـسارس  ياـه  هظحل  جوا  ردـق ،»  » و
یم ناج  شا  ییاروام  يانـشور  زا  زین  هتفخ  نامـشچ  هک  نشور  ناـنچ  نآ  دـنک ؛ یم  نشور  ردـقلا » هلیل   » ماـن هب  ار  تباـجا  سوناـف 
مه خزود  ياه  هلعش  .دنا  هدوشگ  نایصع  یلاها  هب  ور  ار  هبوت  ياه  هزاورد  .دنیاشگ  یم  رافغتـسا  نیـشن  لد  ياوآ  هب  نابز  دنریگ و 

مـشچ رادـیب و  ياه  لد  هب  ور  يا  هچیرد  شتوربج ، لالج و  مامت  اب  تشهب ، .دـننک و  یم  مرـش  هام  نیا  موصعم  ياه  بش  رذـگ  زا 
.تسا هدوشگ  یناراب  ياه 

یم مقر  ردق  اضق و  گنر  هب  نامسآ  نیمز و  ریدقت  هک  یبش  تسا ؛ لاس  زور  نیرت  نشور  هک  یبش  رد  تسا  يرادیب  تصرف  ردق ،» »
ار نامناج  ماج  تفرعم ، لالز  ياه  همـشچ  زا  میـسرب و  یناحور  مزب  نیا  روضح  كرد  هب  نام ، نشور  رواب  يرای  اب  هک  دـشاب  .دـنز 

.مییامن باریس 

نایرقاب دیمح  قشع / نشور  ياه  بش 

نایرقاب دیمح 

هک ییاه  بش  ردق ؛ راهب  هشیمه  ياه  بش  اب  مروخ  یم  دـنویپ  .میآ  یم  رون  ییانـشور و  تمـس  هب  تیناسفن  کیرات  ياه  هچوک  زا 
، درک دنهاوخ  فشک  ار  نامیا  ياه  لگ  تقیقح ، ياه  هناورپ 
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یم یهار  رفاسم  ریبک ، نشوج  زبس  ياه  غاب  هچوک  رد  .ندوب  تمـس  هب  تفرگ  دـنهاوخ  جوا  مدوجو  ياـیرد  جاوما  هک  ییاـه  بش 
.تسا يراگتسر  شدصقم  هک  موش 

مخزود شتآ  هبوت ، ناراب  هکنآ  دیما  هب  دوارت ؛ یم  ثوغلا ،» ثوغلا   » دیراورم مبل  فدص  زا  .تسادـخ  ینارون  مان  رازه  مهار ، غارچ 
«. بر ای  رانلا  َنِم  انصِّلَخ   » دناشن ورف  ار 

زا هک  ینیمزرـس  هب  مدرگرب ؛ شیوخ  هب  باتهم  ییاهر  رون  ریز  رد  ردق ، ياه  بش  نشور  ناگراتـس  هوبنا  نایم  رد  ات  ما  هدـمآ  نم  و 
.تقیقح نیمزرس  ما ، هداتفا  رود  نآ 

دوب میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم  »

.تسا نارادتسود  لصو  لفحم  ردق ، ياه  بش  و  مدابآ » بارخ  رید  نیا  رد  دروآ  مدآ 

یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ  »

« دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 

يوسوم تاداس  هفطاع   / ردق ناراب 

.دراب یم  نیمز  قرف  رب  انلزنا » انا   » ناراب نامسآ ، زا  بشما ،

.دروخ یم  مقر  رتوس  نآ  یمک  تشونرس ، بشما ،

.درازاین ار  منامشچ  باوخ ، ات  مزیر  یم  مناهد  رد  ار  نآرق  مالک  میوش و  یم  هبوت  بآ  اب  ار  منامشچ  بشما ،

هدوشگ میور  هب  تباجتـسا  ياه  برد  ات  منام  یم  رادـیب  .مروآ  تسد  هب  ار  تباـجا  دـیلک  اـت  مشک  یم  یباوخ  یب  رحـس  اـت  بشما ،
.منام یم  رادیب  هدیپس ، ات  رحس ، ات  بشما  .منز  یم  دنویپ  هبوت  ناراب  هب  ار  میاه  هدجس  میاشگ و  یم  ار  ما  هداجس  .دوش 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / کشا ناراب 

کشا يا  تیاپ  يادص  دمآ  ادص 

کشا يا  تیامیس  زا  هنییآ  دیپت 
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مدقم ریخ  بشما ، يدروآ  افص 

! کشا يا  تیاه  یتیب  ود  زا  نک  مرپ 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / رذگب

رذگب ریثکت  رد  هدولآ  نیا  زا 

رذگب ریدقت  ره  هب  یبوخ  اب  وت 

ریصقت نیع  دش  مندوب  مامت 

رذگب ریصقت  رس  زا  ایادخ 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / تونق یبآ 

دمآرد رپ  یتونق  یبآ  رد 

دمآرس ناسنا  دوخ  اب  یبیرغ 

تس هدیزو  يرجا  ُرپ  یباوخ  یب  هچ 

دمآمالسلا هیلع  ردیح  ادخ و  ردق و  بش 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / اهنت هنییآ 

، يراد هک  اهنت  هنییآ  روبص 

يراد هک  اه  نتفگ  راذگب  نایم 

 - رکش هدجس  نیا  مالسلا -  هیلع  یضترم  زا  ریغ  هب 

!؟ يراد هک  اه ... ؟ ! ... نت يا  وت  يراد  ار  هک 
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هللا همحر  ینیمخ  یفطصم  دیس  جاح  هللا  تیآ  هنامولظم  تداهش 

يدمحم سابع  / یباتفآ ياه  هناش 

ياـه لاـس  تارطاـخ  زا  رپ  یتبرغ  راـب  هلوک  اـب  دـندرک  تقارع  یهار  دـننک ؛ تا  هدولآ  تبرغ  تردـپ  هناـش  هب  هناـش  دنتـساوخ  یم 
، تسین تبرغ  تیارب  دندید  يا ، همه  زا  رتانـشآ  تردپ  لثم  فجن ، رد  دـندید  اما  هنهک ؛ ياه  مخز  زا  رپ  یگنتلد و  زا  رپ  یکدوک ،

.ناش هتخاس  نهذ  ياه  سفق  رد  ار  تا  ییاهر  دندرواین  بات  تساجنآ ؛ تدوجو  مامت  تساجنآ ، تلد  هناخ  هکلب 

.وت اب  ار  تبرغ  تیمیمص  ینابرهم و  همه  نیا  دندرواین  بات 

ار نامسآ  سفق ، رظن  گنت  ياه  هلیم  تشپ  زا  هشیمه  دنتـشاد  تداع  هک  ارچ  وت ؛ اب  ار  نامـسآ  وت ، اب  ار  راهب  تاوارط  دندرواین  بات 
.سفق رد  یتح  تسا ؛ هدنرپ  هدنرپ ، دنتسناد  یمن  اما  دننیبب ؛ اه  هلیم  نامه  تشپ  ار  اه  هدنرپ  دنهدب و  ناشن  اه  هدنرپ  هب 

هب دروخ و  یم  هصغ  ار  ییاهنت  هشیمه  زا  رت  هدنرپ  دشک و  یم  سفن  دنک ، یم  رکف  اه  هدنرپ  هیبش  مه  سفق  رد  هدنرپ  دنتـسناد  یمن 
.شا يدازآ  ياهزور  مامت  زا  رتدازآ  دنک ؛ یم  رکف  يدازآ 

مک هک  نامسآ  رب  تشذگ  یم  خلت  هچ  دننیبب و  ار  تا  يرتوبک  دنتسناوت  یمن  هک  ییاه  گنس  رب  اهزور  نآ  تشذگ  یم  تخس  هچ 
رد ییاهر  دیما و  زا  يا  هقراب  دوب ! تیاشگلد  ياهزاورپ  هلصوح 
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.درک یم  یگنتلد  تیارب  يروجدب  ناریا ، ياوه  دوب و  هدش  لیدـبت  همهمه  هب  اه  همزمز  .دوب  هدرک  ندز  قرب  هب  عورـش  تیاه  مشچ 
.دنک هزات  سفن  تیاه  سفن  زا  هرابود  ات  تشاد  وزرآ 

، دنتشادن لمحت  دناسرن ، ناتشوگ  هب  داب  ار  اهربخ  ات  دندیشک  یم  راوید  اما  دنک ؛ یگدنز  تدراشفب ، شوغآ  رد  دشکب ، سفن  ار  وت 
.ار ناشنتسکش  مهرد  دننیبب و  دنتساوخ  یمن  ار  تا  يداش 

!؟ دش یم  رگم  اما  دنشکب ؛ ار  باتفآ  دنتساوخ  یم 

ناشدای اما  دنتفرگ ، باتفآ  زا  ار  ایرد  .روک  فوب  نوچ  دوب  هدروآ  ناش  هوتـس  هب  تربص  غاد  باتفآ  يدوب و  هدرک  قاط  ار  ناشتقاط 
.دوش یم  رت  لدایرد  باتفآ ، ایرد ، نتفر  اب  هک  دوب  هتفر  ناشدای  دنریگب ، مه  ار  زور  هک  دوب  هتفر 

يراوید شمّرحم ، ياه  هیرگ  لامتـسد  رب  ار  تا  يرود  ياه  ضغب  یلو  دـشن ، مخ  تغاد  ریز  باتفآ ، ینامـسآ  ياه  هناـش  دـنچره 
«. تس هدیرب  نم  زا  ناما  ییاهنت  درگرب   » هک دننز  یم  تدایرف  شیاه  سفن  دنتسناد  یم  دندیشک و  یم  وب  نارامج  ياه 

ییاضر هدیمح   / دنوادخ هیفخ  فطل 

.مروآرب رگج  زا  يدایرف  ات  تسین  یسفن 

یم شیوخ  هتفرگ  شتآ  رازم  رب  ییوگ  تس ؛ یناراب  میاه  مشچ  .کیدزن  يا  هثداح  زا  تسا  یتیاکح  نزریجنز ، ياه  هتسد  يادص 
.منکش یم  ورف  نوتس  نوتس  شیوخ  رد  هدوسرف  يا  هعلق  نوچ  مراب !

هبور هثداح  راد  هلابند  توکس  شیاه و  مشچ  رد  دلان  یم  ناج  زا  هک  یسک  يوهایه  اهارفا ، تماق  هب  هثداح ، يور  هبور  يا  هداتسیا 
.دناد یم  یهلا  هیفخ  فطل  ار  تتداهش  شیور ،

نوچ بش ، .هتـساخرب  شیوخ  هرذ  هرذ  راکنا  هب  هدـیرب و  ناـهج  زا  تسا ، هدـش  هدیـشک  كـالفا  اـت  تیاـه  ماـگ  در  يا و  هدـش  در 
، تا هتـسب  ياه  مشچ  هدـیپس  رد  ات  تسا  هداتـسیا  زونه  وا  اما  يا ؛ هدیـسر  زور  هب  تسا و  هتـشذگ  ترـس  زا  ناشورخ  يا  هناـخدور 

.دنک هراظن  عولط  هب  ار  دیشروخ 

.دراپسب قفش  ياه  تسد  هب  ار  شا  هشوگ  رگج  ات  تا  هداتسیا 

.هتخیر ورف  نورد  زا  تسا و  هداتسیا 
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.تماقتسا ربص و  ياهراوید  رب  هداد  هیکت  تسا  هداتسیا 

.دنک لابند  نامسآ  ياه  هنارک  رد  هشیمه ، ات  ار  تهاگن  ات  تسا  هداتسیا 

.مکانمیب هودنا ، قیاقد  نیا  رب  نتفوک  زا  يا ! هدوشگ  رپ  هب  ار  نامسآ  لاب ، کبس  مارآ و  هچ  وت  تسا و  هداتسیا 

.منک یم  تیاوجن  قفش  ياه  هکرب  رب  هتخوس  ینابل  اب  مبوک و  یم  هنیس  رب  بات ، یب  یناج  اب 

.تسا هدیعلب  ورف  شیوخ  رد  ارم  هودنا ، یهوبنا  ایرد  ایرد 

.ما هداتسیا  راوهوک  زونه  و  هاکناج -  نینچ  نیا  يدرد  ما -  هدش  درخ  میاه  ناوختسا  اب  هکت  هکت 

.ملان یم  نانچمه  تسا ؛ هتفرگ  تدش  نم  رد  هورش  بش و 

هک ار  شا  هراـپ  ناـج  تـسا ، هدـش  باریـس  روـن  رغاـس  زا  هـک  ار  شا  هراـپ  ناـج  دـنک -  یم  لاـبند  هاـگن  اـب  اـه  نامـسآ  رد  ار  وـت 
.ناشیرپ قامعا  زا  مزات ، یم  غاد  ياه  نافوت  رد  زور ! ردقچ  اما  ...راودیشروخ 

هداتـسیا .دراپـسب  موتحم  یتشونرـس  هب  ار  وت  ات  تسا  هداتـسیا  زونه  اما  يا ؛ هتفرگ  كاخ  زا  ار  تهاگن  .دراـب  یم  نم  رد  ظـیلغ  بش 
.تسا هدیناسر  رون  رداصم  هب  ار  شنت  هراپ  تسا و 

.هلان هب  ییولگ  هن  کشا ، هب  یمشچ  هن  هوکش ، هب  ینابز  هن  اما  تسا ؛ هتفرگ  تدش  مغ  تسا و  هداتسیا 

...لاب کبس  هچ  هک  دنک  یم  هراظن  ار  وت  اهنت 

یجنپ هجیدخ   / راگدنام هرطاخ 

ار اه  ناج  هک  ردق  نآ  هدـنزوس ؛ دوب و  خـلت  .درک  سبح  هنیـس  رد  ار  اه  سفن  هک  ردـق  نآ  نیگنـس ؛ دوب و  غاد  اما  دوب ؛ هاتوک  ربخ ،
!« دش دیهش  یفطصم  جاح   » .درک شوپ  هایس 

.دیشک ریت  رهش  بلق 

رد وت  دنتسناد  یم  .دنک  اپ  هب  يریختـسر  تسناوت  یم  دنکـشب ، ار  ردپ  رمک  تسناوت  یم  .دنازرل  ار  یلاها  ياه  هناش  میظع ، یهودنا 
.بالقنا دنمناوت  يوزاب  يدوب و  ردپ  یمرگلد  ثعاب  هزادنا  هچ  دیعبت ، تبرغ و  يازفا  تشحو  همهمه  رد  مایق ، نوخ و  يوهایه 

.دوب قیمع  مخز ،
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.دز یم  دایرف  ار  یگداتسیا  تیاه ، هناش  راوهوک  .دوب  اه  جنر  اه و  یگتسخ  هانپ  ناج  تا ، هیاس  زیخدرد ، تاظحل  نآ  رد 

هدرورپ تسد  هک  ار  وت  دوب -  هدنپت  زبس و  تروضح ، ردقچ  دنتسناد  یم  بالقنا -  زا  مدرم ، زا  ردپ ، زا  دنریگب  ار  وت  دنتـساوخ  یم 
ار قشع  ات  يدـناشک  هزوح  سرد  هب  ار  تا  یناوج  هک  ار  وت  تشاد ، ینیـسح  مایق  تریغ  زوس و  تمالک ، يدوب و  نیمخ  ریپ  بتکم 
، رهش قاذم  .دیچ  خلت  يا  هئطوت  ناطیـش ، تسد  .تفکـش  تربخ  ناهگان ، .يدیـسر  داهتجا  هجرد  هب  یناوج  رد  هک  ار  وت  يزومایب ،

.درک هزمز  هزمز  ار  راوگان  یهودنا 

ياصع بالقنا ، زا  ار و  شا  يراوتـسا  مدرم ، زا  ار ، شا  یمرگ  تشپ  ردپ ، زا  دنتـساوخ  یم  تسـشن ! نازخ  هب  تَسَرون  راهب  دوز  هچ 
نینهآ ار  اه  هدارا  .درک  ممـصم  ار ، اه  میمـصت  .دیـشک  دق  دش ، هدنز  تغاد  .دز  شتآ  ار  اه  ناج  تغاد ، ...اما  دـنریگب ؛ ار  شتـسد 

.دش قاتشم  ار  تتداهش  ردپ ، .داتفاین  اپ  زا  دش و  هوک  داتسیا ، .دینش  ار  تربخ  ردپ ، .درک 

مایق تغاد ، .دش  راگدنام  تغاد  هک  دش  روط  نیا  و  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  يادف  یفطـصم  مرـسپ  تفگ : ردپ 
.تسا هدنز  اه  هرطاخ  رد  تمان  مه  زونه  دش و  يراج  نامز  ياه  نایرش  رد  دیشک و  دق  تنوخ  مالسا -  ییادف  وت -  .درک و 

يریما نیسح  / تداهش بکرم 

.دناوخ یفطصم  ار  شمان  تفگ و  ناذا  ششوگ  رد  ردپ  رهش ؟ مادک  رد  دوب و  خیرات  هحفص  مادک 

.تسا قشع  داهتجا  تداهش ، دوب و  هدیسر  ملع  داهتجا  هب  هک  يدوز  نامه  هب  دیسر ؛ قشع  داهتجا  هجرد  هب  دوز  هچ 

.سرد بتکم  رد  وا  دروامه  دوب و  هزرابم  رد  ردپ ، ياپ  مه 

.شلد هویم  دوب و  ینیمخ  دوجو  مامت  یفطصم  .تسین  یسکره  راوازس  ندوب ، فلخ  دنزرف 

.دیشک دق  درک و  دشر  هتسهآ 

.درک نیز  ار  تداهش  بکرم  دیشچ ، ار  نید  درد  دیمهف و  ار  ردپ  لد  غاد  هک  هاگ  نآ  دز ، دایرف  هدیروش  هتفشآ و 
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درد يدام  یگدـنز  نادـنز  رد  ار  رمع  همه  تداهـش ، بکرم  ناراوس  دروآ ؛ یمنرد  ياپ  زا  ار  قشع  نادرم  يدارفنا ، نادـنز  هام  ود 
هنامولظم دننک ، یم  ادتقا  یلع  هب  هک  نانآ  .تسا  نادرم  هویش  هنامولظم ، تداهش  .دننز  یم  لاب  لاب  ار  هناقـشاع  يدازآ  دنـشک و  یم 

دوعوم لابند  يدرگب  ار  اهروشک  اهرهش و  يوش ، دلوتم  نامزلا  بحاص  رهش  رد  هکنیا  زا  رت  گرزب  يراختفا  هچ  دنوش و  یم  دیهش 
زا ماج  دوب ، هدناوخ  الوم  زامن  نوچ  دـناوخ ، ار  وا  الوم  یمارایب ! نایقتم  يالوم  شوغآ  رد  یبایب و  فجن  رد  ار  تیالبرک  شیوخ و 
ات دوش ، انب  یمالـسا  تموکح  هبعک  ات  دـش  ینابرق  ینیمخ  لیعامـسا »  » ناج دوب ، راـقفلاوذ  ياـنعم  تسم  دوب ، هدروخ  تیـالو  رثوک 

.دنک هدجس  ینیمخ  ماما  .تمظعاب  یلو  ریپ  هرهچ  رب  خیرات ، ات  دنامب ، ياج  رب  تیالو  مسر 

.یلع ای  وا  مان  هب  سپ  تسه ؛ يا  هنماخ  تفر ، ینیمخ  تفر ، یفطصم 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  تبرض 

هراشا

هبنشود

نابآ 1384  2

ناضمر 1426  19

oct.24.2005

يدمحم سابع  / هدجس نیرخآ 

.دنک یم  هیرگ  ار  تیاه  ضغب  هشیمه ، زا  رت  بیرغ  نامسآ ،

.دنوش یم  تمدق  مه  هشیمه ، زا  رترادیب  هفوک ، ياه  شرف  گنس 

.تسوت رادبت  رهش ، هدولآ  تبرغ  ياوه 

.تسا هدش  رت  بیرغ  تیاه  سفن  .دننک  یم  تهاگن  هشیمه  زا  رت  هناقشاع  یلگهاک ، ياهراوید 

.تسین وت  اب  ندیشک  سفن  ناوت  ار  بش  نیگنس  ياوه 

.تسین ندرک  یهارمه  يارای  بشما  ار  گنتلد  ياه  هچوک 

ناش هتشادرب  كرت  لمحت  یب  ياه  هناش  رب  رـس  ات  دنـشکب  تشوغآ  رد  دنهاوخ  یم  رت  گنت  دنوش و  یم  رت  گنتلد  هقیقد ، هب  هقیقد 
! يا هدرک  شومارف  ار  ندیباوخ  هدوسآ  باوخ و  هک  تساه  لاس  دنچره  یباوخب ؛ هدوسآ  يراذگب و 
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.هدرک شومارف  ار  باوخ  بشما  مه  توکس  یتح 

.دناوت هاوگ  هک  ییاه  نامه  دنا ؛ هروشلد  زیربل  اه  هراتس  هام و 

.تسین نتفر  لیم  بشما  ار  تا  هنهک  ياه  شفک  یتح  .دنا  هتخیر  کشا  هاچ  يولگ  رد  وت  اب  هک  یخلت  ياه  بش  هچ 

.دننک لمحت  ار  بشما  ینیرفن  ياه  شرف  گنس  ینیگنس  دنناوت  یمن  دننک ، یم  یگتسخ  ساسحا 

.تسا لاحم  هک  فیح  فیح ، اما  دنراد ؛ نتشگرب  روش 

.تسا لاحم  هار  همین  زا  وت  نتشگرب 

.تسا لاحم  يدرک ، یمن  تشپ  نمشد  هب  دندرک ، یم  تشپ  وت  هب  برع  مامت  رگا  هک  وت  نتشگرب 

.دنک یم  يراوگوس  ار  تندیدن  تبرغ ، دنزب و  تراج  باتفآ ، تدناوخب ، بآ ، ادرف  هکنیا  لایخ  یب  يور ؛ یم 

.ینک هدنز  ار  گرم  تا  یئاحیسم  مد  اب  ات  يور  یم  .ینک  راگدنام  ار  قشع  اهنت  هک  يور  یم 

اه هتـشرف  .دـش  دـهاوخ  هتفاکـش  تا  یناشیپ  زورما  یتفاکـش و  ار  هبعک  راوید  هک  يزور  يدـمآ ؛ هک  يزور  لثم  يور ؛ یم  تفگش 
.دنک هماقا  وت  اب  ار  زامن  لیئربج ، ات  يور  یم  يور ، یم  وت  دنا و  هدیشک  فص  ار  تزامن 

.نوخ نوچ  يور  یم 

.تسا هدروآ  تزاوشیپ  هب  ار  راهب  اه  هدنرپ  شود  رب  ینابرهم  مالسلااهیلع  همطاف  یناد  یم 

، هدجـس نیرخآ  اب  ات  دـنا  هداتـسیا  ار ؛ تندیـسرن  هروشلد  دـنا  هداتـسیا  دـق  مامت  تندـمآ ، راظتنا  مشچ  تساه  تعاس  ادـخ  ناربمایپ 
.ینزب دنخبل  ار  ناشیاه  هروشلد 

ییاضر هدیمح  / هوکش زا  راشرس 

هدروخ ناراب  ياه  یـسلطا  يوب  تسفن  .دـنک  یمن  اهر  ار  كاخ  تملظ ، .دوش  یم  هدیـشک  هثداح  خالگنـس  رب  ناشک  ناشک ، رحس 
.يا هتخود  مشچ  توکلم  هب  لثم ، یب  یهوکش  زا  راشرس  .دناود  یم  مشچ  اه  هیواز  رد  ناطیش  نانچمه  .دهد  یم 

.تسوت راشرس  هودنا  زا  دنلب  نایلاس  توکس  همادا  رباعم ، اه و  هرانم  رب  ناذا 
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هیکت لابند  كالفا ، .دـنز  یم  جوم  ار  یناـهن  يزار  هاـچ ، دـبوک و  یم  هنیـس  رب  دور  هچنآره  تسا ، هدـمآرد  وناز  هب  هوک ، هچنآ  ره 
یم دـصقم  يوس  هب  مارآ  مارآ  وت  .دوش  یم  هدیـشک  كاخ  رب  تیابق  هشوگ  زا  رحـس  .ددرگ  یم  وت  راوتـسا  ياه  هناش  نوچ  یهاـگ 

هوکش هب  تسدالاب  زا  ار  وت  .يدنبب  لد  كالفا  هب  ات  يا  هدیرب  لد  كاخ  زا  .يزیوایب  نامرد  هزاورد  هب  ات  يا  هتخیرگ  درد  زا  .یباتش 
.تسکش دهاوخ  مهرد  ار  خیرات  ياه  ناوختسا  تدای ، شورخ  .دنا  هدناوخارف  لالج  و 

.دنک یم  رپ  ار  اضف  قافتا ، يوب  دشک و  یم  سفن  سیلبا ،

.تساهزمر زا  یناشکهک  نیچ  هطقن  همادا  نیمز ، رب  تیاه  ماگ  تساه  نامسآ  يراوتسا  همادا  تیاه ، ماگ 

! تقلخ فوشکمان  زار 

؟ درادن ار  تندنادرگزاب  تردق  يریسم ، چیه  هک  دنا  هدناوخ  ارف  هدش  هداد  هدعو  تشهب  مادک  هب  ار  وت 

تسادیپ و هار  تسا ؛ هدرک  تیاهر  ناهج  ياه  هجنپ  دوش ؛ یم  هتسب  زاب و  قافتا ، ياه  هرجنپ  دزغل ، یم  تیاه  تشگنارـس  زا  حیبست 
.رظتنم هانپ  ناج 

هب یکیدزن  قوش  هب  اهنت  اما  دـبوک ؛ یم  تیاه  هنوگ  رب  ناراب  .تقیقح  تمحر  لـالز  ناراـس  همـشچ  هب  يا  هدرپس  نت  يا و  هداتـسیا 
ياـه تسد  زونه  اـما  دراـب ؛ یم  راوید  رد و  زا  تواقـش  .تسا  هدرک  زابرـس  رهـش  رکیپ  رد  هنیک  یـساپسان و  نیکرچ  مخز  .تسود 

، دـشک یم  داـیرف  ناطیـش  دـچیپ ، یم  مهرد  زور  بش ؛ هایـس ، کـیرات ، هنوگ ! نیا  ياـهزور  نیا  زا  هآ  ...ترتسگ  تلادـع  ناـبرهم 
الاب بش  ریشمش  .دبوک  یم  رس  رب  دوش و  یم  دنلب  اپ  ود  يور  دجسم  .دشاپ  یم  ورف  خیرات  ياه  نوتـس  .دنیآ  یمرد  وناز  هب  کئالم 

.يوش یم  راگتسر  نئمطم  مارآ و  نانچمه  وت  دور و  یم  هناشن  ار  دیشروخ  قرف  دور و  یم 

يدابآ دوواد  هموصعم   / داب رد  یعمش 

«. هبعکلا بر  تزف و   » هک تساخرب  رگج  قمع  زا  يدایرف  دیچیپ و  اضف  رد  ملاظ  یقرب  ناهگان  و  ... 

.دش راوآ  نیمز  ياه  هناش  رب  هراب  کی  هب  یمدرمان  زا  میظع  یمجح  ییوگ  وت 
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يا هحاو  هب  شا  هدازآ  ناتسد  هراشا  اب  رهش ، ینافوت  ياهزور  هک  تسیرگ  یم  يدرم  بلق  تحارج  رب  هعجاف  وهایه و  زیربل  دجـسم ،
.دوب اه  هلعش  نیتسخن  ار  لدع  هدروخ  كاخ  غارچ  ششوماخ ، ياه  هرطاخ  هک  يدرم  دش ؛ یم  لدب  شمارآ  زا 

، رجنخ زا  هدیـشوپ  کـیرات و  هداـج  نیا  ناـیاپ  هک  تـسناد  یم  دـندناوخ ، شا  يراـی  هـب  دـندرک و  شمالـس  هناقـشاع  هـک  زور  نآ 
.درک دهاوخ  زیررس  شهاوخ  تلادع  قرف  زا  هک  تس  ینوخ  هناخدور 

.دنتخاتش یمن  يا  هلماعم  گنس ، زج  هک  دهدب  یمدرم  ناشن  ار  هنیآ  ياه  همشچرس  ات  داتفا  هار  هب  یمیب  چیه  یب  سپ 

ریز الاح  دـشک و  نوریب  قفاـنم  ياـه  هوک  هرـصاحم  هقلح  زا  ار  دیـشروخ  اـت  تشاذـگاو  خـیرات  هب  ار  اـه  هنزور  تشپ  ياـه  هچپچپ 
.دنشاب هدرک  هکت  هکت  ار  شباتفآ  هک  تسنام  یم  ینامسآ  هب  اه ، هچپچپ  نامه  ریشمش 

.دروآ یمن  بات  ار  نداتسیا  دور ، هک  درپس  یم  شا  یبادرم  نامدرم  هب  ار  هدوهیب  رهش  نیا  دولآ و  نوخ  یتارطاخ  اب  تفر ، یم  وا 

هرذ هرذ  مارآ ، هنوگ  نیمه  زین  شنارای  نادـنزرف و  ناج  مارآ و  مارآ  دور  یم  وا  .دوش  یم  یلاـخ  وا  زا  جـیردت  هب  اـه  هظحل  بشما ،
.دور یم  لیلحت  داب ، رد  یعمش  نوچ 

.دننک یم  اوجن  نیمز  شوگ  رد  ار  تنتفر  هزرل  نیمز  دوبک ، ياه  هزرل  سپ  نیا  گرزب ! يا 

ییاه ضغب  اب  ار  تا  موثلک  ما  نیـسح و  يور و  یم  وت  .دـنازرل  یم  ار  نسح  ياـه  هناـش  دفاکـش و  یم  ار  بنیز  لد  تا ، ییوردرز 
وسیگ اه  ناتسلخن  .درک  یهاوخ  هلاچم  شیوخ  رد  ار  تلادع  نشور  قاجا  ینالوط ، یناتـسمز  يور و  یم  يراذگ ، یم  اهنت  نینوخ 

.دننک یم  هیرگ  نوخ  ار  تروبع  ریسم  هدیمخ ، دق  ناشیرپ و 

! یشوگرخ زارد  ياه  باوخ  رهش  هفوک ! يا  هآ ، .دوش  یم  ریپ  دیشروخ ، يایؤر  ترسح  رد  هک  تسا  ررکم  یبش  ناهج ، وت  زا  سپ 
؟ مشک ریوصت  هب  ار  تتلاذر  اه  هژاو  مادک  اب 

؟ دنزیرن ورف  متاحفص  رس  رب  ضغب ، طرف  زا  تاملک  هک  میوگب  هنوگچ  ار  تیاه  یمدرمان 

.تمهاوخب رو  هلعش  یناهد  تسد و  اب  هک  ینآ  زا  رتریقح  نزور ! یب  ياه  لد  رهش  موادم ، ياه  بیرف  رهش  هفوک ، يا  هآ ،
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يداب تهزن  تسایؤر /! یب  ردقچ  هفوک  وت  زا  دعب 

؛ دسانش یمن  بش  يالوش  رد  هدیشوپ  هرهچ  نیا  اب  ار  وت  یسک  هک  نک  نامگ  وت 

! تمسانش یم  بوخ  هک  نم  اما 

اهراب نم 

.ما هدید  هفوک  غارچ  یب  ياه  هناخ  کیرات  نالاد  رب  ار  وت  دولآ  لِگ  ياه  شفک  ياج 

، تسا هتفر  تدای  راگنا 

، یتسب یم  ار  رجاهم  غرم  نآ  هتسکش  لاب  هک  یتقو 

! تسشن ترمک  لاش  رب  وا  زا  يرپ 

هتخیوآ یـسک  یب  ياه  هدرن  رب  هک  یمیتی  ناـکرتخد  هیرگ  زا  رپ  سیخ  يرـسور  رد  هراتـس  همه  نآ  نتخیر  هدوبن ، وت  راـک  هک  وگن 
! دوب

؛ وگب تدوخ 

؟ يدوشگ ینادنز  ياه  هناورپ  ییاهر  يارب  ار  هرجنپ  دنچ 

؟ یتشادرب اه  هچب  رتوبک  زاورپ  هار  رس  زا  ار  گنس  دنچ 

؟ يدناشک هیاسمه  كورتم  غاب  هب  ار  دور  دنچ  هار 

؟ يدرک هرطاخ  تاغوس و  زا  رپ  ار  رفاسم  دنچ  یلاخ  هسیک 

، وت هداس  راب  هلوک  نیا  رد  دناد  یمن  یسک  هک  نک  نامگ  وت 

؟ تسادیپ ییادیپان  ياهایؤر  هچ 

هفوک نامدرم  بش  همین  يایؤر  هک  نونکا 

، هتشادرب مخز  تنایخ ، غیت  هب 

؟ دهد خساپ  ار  درم  یب  ياه  هناخ  بش  همین  راظتنا  یسک  هچ 
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؟ دزورفارب ینابرهم  هلعش  نانز ، هویب  رونت  رد  یسک  هچ 

؟ تفای یم  گنر  وت  دنخبل  هب  هک  دوش  یناکدوک  نامشچ  هتسکش  ياه  هلیت  يزاب  مه  یسک  هچ 
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رگید وت  زا  دعب 

دیچیپ دهاوخن  ناقشاع  لد  غاب  هچوک  رد  يرباع  چیه  ياپ  يادص 

يا هدنرپ  چیه  و 

هفوک دجسم  هتخیر  ورف  فقس  رب 

.تخاس دهاوخن  هناخ 

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / نیرت یقش 

؟ دشاب مدرم  نیرت  یقش  یسک  تسناوت  یم  هنوگچ  نیا  زا  ریغ 

؟ دنک کح  شیوخ  یخیرات  یناشیپ  رب  ار  نیگنن  هبتر  نیا  ات  درک  یم  هچ  دیاب 

زا غیت  هتفرگ و  شناوناز  رب  تسد  دیـشروخ ، یـشوماخ  يارب  هک  یـسک  کش  یب  دشاب ؟ یبقل  نینچ  راوازـس  هک  دوب  هدرک  هچ  رگم 
.تیاهن یب  يوترپ  اب  یمیمص ، نشور و  مرگ و  دوب ؛ دیشروخ  یلع  ...تسا و  هدمآ  ناگدیرفآ  همه  گنج  هب  هدیشک ، ماین 

.دوب هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یهانتیال »  » زومر هک  يا  هداشگ  هنیس  .دوب  هتفرگ  هدام  یحو ، يادنلب  زا  هک  يرون  همشچ 

.نیمز زا  دوب  رتاناد  نامسآ  ياه  هار  هب  هک  يربهار  .دوب  شرع  رفاسم  هک  يزرم  یب  قیمع و  هاگن 

.دز یم  جوم  مه  شتوکس  رد  یتح  تغالب  دوب و  هدیچیپ  شمالک  هیشاح  رد  ار  تحاصف  هک  يرونخس 

.دشاب وا  هظحل  مادک  دازمه  تسناد  یمن  تبرغ  هک  نطو  رد  یبیرغ  دوب و  هدروآ  هوتس  هب  ار  مالسلا » هیلع  حون   » هک يربص  بحاص 

، شتلادع همه  اب  شتبالص ، همه  اب  تردق ، همه  اب  شملع ، همه  اب  شا ، يراوگرزب  همه  اب  وا  دشابن ؛ وا  هک  تساوخ  یم  یسک  الاح 
.تیناسنا نما  هقطنم  هب  ادخ ، برق  یلاوح  هب  دناسرب  ار  ناسنا  تسناوت  یم  هک  یغارچلچ  اب  شربص و  همه  اب 

.يدارم مجلم  نبا  تسا ؛ هدیشک  دیشروخ  قرف  رب  ریشمش  هک  یسک  دشاب ؛ مدرم  نیرت  یقش  یسک  تسناوت  یم  هنوگچ  نیا  زا  ریغ  و 
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یجنپ هجیدخ  یبیرغ / ياوه 

.دراد یبیرغ  ياوه  بشما  هفوک  رحس 

.دهد یم  تنایخ  يوب  بشما  هفوک  رحس 

.درذگ یم  دوز  ردقچ  بشما  .دراد  نایرج  قافن  ناشاهابع ، ریز  .منیب  یم  ار  هئطوت  ياهریشمش  قرب  نم 

.تسا یلع  بات  یب  بش  بشما ،

؟ كاخ نیا  دینش  دهاوخن  ار  شرع  يوب  رگید  منک ، رواب  راگنا ؟ دهد  یم  عادو  گنهابرض  اقآ ، ینامسآ  ياه  مدق 

؟ الوم تا  یبیرغ  ياه  هاگن  رد  تسا  يّرس  هچ 

؟ يرارق یب  روط  نیا  نیریش  هظحل  مادک  راظتنا  هب  يراد ؟ هنیس  رد  يزار  هچ 

! وگب یباوج  ار  ترتخد  ینارگن  لد 

؟ تسا دنلب  ناش  هلان  نویش و  يادص  هک  دنناد  یم  هچ  هناخ  نایباغرم 

؟ دراد یمنرب  تسد  تنماد  زا  هک  تهاگن  هنابیرغ  رد  هدید  هچ  رد  هبوک 

رد هک  یتفگ  هچ  راقفلاوذ  هب  تسا ؟ دـنلب  نامـسآ  هب  ناـش  يراز  هلاـن و  يادـص  هک  دـنراد  ربخ  زار  مادـک  زا  هناـخ ، تشخ  تشخ 
بشما هفوک  .تسا  زیگنا  تشحو  بشما  هفوک  .دراد  یبیرغ  ياوه  بشما  هفوک  رحس  دنناشیرپ ؟ اه  ناتسلخن  ارچ  دیرگ ؟ یم  فالغ 

.دنز یم  ندیدن  هب  ار  دوخ  بشما  هفوک  .تسا  نادرگرس  حابشا  زا  رپ  بشما  هفوک  هدز ، باقن 

تـسا عادو  هاگن  تهاگن ، يرگن ؟ یم  اه  نامـسآ  هب  بات  یب  ردق  نیا  ارچ  الوم ! .دز  ندیدن  هب  ار  دوخ  دید و  ار  وت  رمع  کی  هفوک 
؟ تسا رو  هلعش  غاد  زا  هک  يا  هدرک  اوجن  هچ  هاچ  شوگ  رد  راگنا ؟

؟ مادم دناشوپ  یم  خر  نیگمرش ، هک  دناد  یم  هچ  هام 

! ضحم يروبص  يا 

ص:56

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


.هدمآ رس  هب  تا  يروبص  راگزور 

.دش مامت  تا  ینیشن  هناخ  لزغ 

.دش رحس  تا  هراتس  یب  ياه  بش  .دیسر  نایاپ  هب  تا  یئارهز  یب  هودنا 

! الوم یبات ، یب 

.يراذگب ایند  لد  رب  یمیتی  غاد  یهاوخ  یم  بشما 

.خلت یضغب  دراشف  یم  ار  اه  هظحل  يولگ 

! ناج یلع 

! ورن دجسم  هب  ار  بشما 

.نامب هناخ  رد  ار  بشما  .دنک  نشور  ار  هفوک  ياه  هچوک  تهاگن  يانشور  زا  رتدوز  باتفآ ، راذگب 

.يدیرخ ناج  هب  ار  ینیشن  هناخ  مغ  لاس  هک 25  وت  ناج ! یلع 

.يدش یم  نیشن  هناخ  مه  ار  بشما 

.یتفر یم  دیاب  وت  هن ! اما 

.تسامش ینامسآ  ریدقت  تداهش ،

ییاضر ناراب   / هام یب  يا  هچوک 

هب هنعط  يا ، هناخ  ییانـشور  هفوک  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ییاـج  دـنا ؛ هتخود  نیمز  یکیراـت  هب  مشچ  ناگراتـس ، تسا و  بش 
.دنز یم  توکلم  نانکاس 

راب : » نامـسآ يادـنلب  هب  دزود  یم  مشچ  دراذـگ ، یم  هناـخ  طاـیح  هب  اـپ  دزیخ ، یمرب  باوخ  زا  برع -  خـیرات  درم  گرزب  یلع - 
؟» دوش باضخ  مرس  نوخ  هب  منساحم  هک  یتعاس  نآ  دسر  یم  یک  ایادخ !

بش دوعوم ، بش  تسا ؛ بش  نامه  بشما  يرآ ! .دیآ  یمرد  وناز  هب  رد  هناتسآ  رد  رتخد  .دسر  یم  رتخد  شوگ  هب  یلع  ياه  هیوم 
.دنراد یمنرب  هناخ  نیا  زا  مشچ  ناگراتس ، .برع  یمیتی 

یلع راب ، ره  تسا ؛ کیدزن  رحس  .تسا  هتسب  نیذآ  یلع  يارب  ار  دوخ  توکلم  ادخ  دنا و  هتـسشن  راظتنا  هب  جوف  رد  جوف  ناگتـشرف ،
زامن دزود ، یم  نامسآ  هب  مشچ  هتشاذگ ، هناخ  طایح  هب  اپ 
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.دهد یم  رس  هیوم  دناوخ ، یم 

! ادنوادخ

؟ بشما دوش  یم  هچ  ار  یلع 

.ار رادید  تعاس  درامش  یم  هظحل  هک  تسا  ینامیپ  هچ  یلع  اب  ار  وت  وت ؟ یلو  رب  درذگ  یم  هچ 

.دکچ یم  نیمز  رب  کئالم  ناگدید  زا  کشا  .دراد  دجسم  هب  نتفر  مزع  دراذگ و  یم  هناخ  طایح  هب  اپ  شود ، رب  ابع  یلع  و 

ار لاش  .دوش  یم  مخ  .دتفا  یم  نیمز  هب  یلع  دـنک و  یم  ریگرد  هریگتـسد  هب  هتـسب  رمک  رد  هک  یلاش  .دـسر  یم  رد  هناتـسآ  هب  یلع 
: دنک یم  همزمز  بل  ریز  ددنب ؛ یم  رمک  رود  هرابود 

ترادید هب  تسا و  هار  رد  گرم  هک  ارچ  دنبب ، گرم  يارب  ار  شیوخ  رمک  بلاطوبا ! دنزرف  يا  ناه  ...توملل ؛ کمب  زایح  ددـشا  »
.دراذگ یم  هچوک  یکیرات  رد  مدق  یلع  و  ...دیآ » یم 

؟ ار تتانئاک  تسا  هدرک  ناشیرپ  هنوگ  نیا  هک  تسیچ  وت  ریدقت  نم ! يادخ 

یلع .دنیشنب  شیالوم  راظتنا  هب  ات  دور  یم  دجـسم  هب  .درادن  مارآ  .دنز  یم  گنچ  الوم -  يافواب  رای  يدع -  نب  رجح  هنیـس  رد  مغ 
يا همزمز  هاگان  .رد  هب  دوش  یم  هریخ  بارحم ، رد  یلع  یلاخ  ياج  هب  دزود  یم  مشچ  دنیـشن ، یم  .تفرگ  دهاوخ  مارآ  دنیبب  هک  ار 
موش يادـص  نیا  نک »! هرـس  کی  ار  شراک  دـسر  یم  نونکا  .تسا  هدـنامن  يزیچ  شاب ! هداـمآ  : » دـچیپ یم  رجح  شوگ  رد  موش ،
یب نامـشچ  هب  مشخ  ياه  هلعـش  .دیآ  یم  نوریب  نایمدآ -  نیرت  یقـش  مجلم -  نبا  هب  باطخ  شهایـس  هرجنح  زا  هک  تسا  ثعـشا 
یم : » دراذـگ یم  یلع  ناهاگرحـس  هچوـک  يوـس  هب  ور  .تـسا  بوـشآ  شا  هنیـس  ناـیم  .دزیخ  یمرب  .دروآ  یم  موـجه  رجح  باـت 

«. مناد یم  دمآ ، دهاوخ  هچوک  نیمه  زا  .دراذگب  دجسم  هب  اپ  تشاذگ  مهاوخن  شمنیب ،

تمـس هب  ....تفگ » مهاوخ  وا  هب  شمنیب ، یم  : » دریگ یم  مارآ  یکدـنا  رجح  .تسین  یلع  زا  يربخ  زونه  دور ، یم  اهتنا  ات  ار  هچوک 
نامـشچ رد  یبات  یب  دیاشگ ؛ یم  ار  رد  رتخد  .دنز  یم  رد  .تسوا  هناخ  رد  ار  بش  نآ  یلع  هک  دـناد  یم  .دور  یم  یلع  رتخد  هناخ 

میاـباب تفر ، : » دـهد یم  رد  هب  ار  دوخ  هیکت  رتخد  یلع »؟ : » دـیاشگ یم  بل  .دـیآ  یمرد  هزرل  هب  رجح  ناوناز  .دـنز  یم  جوم  رتخد 
رجح .تفر »
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کیرات ناس  نیا  بش  هک  هدرب  هاچ  هب  رس  هام  ییوگ  .دنا  هشیمه  زا  رت  هایس  هفوک  ياه  هچوک  .دود  یم  اه  هچوک  نایم  رد  همیسارس 
« هبعکلا بر  تزف و  : » تسا زادنا  نینط  اضف  رد  ییادن  .دسر  یم  دجسم  ناتسآ  هب  رجح  دراب و  یم  رهش  راوید  رد و  زا  تملظ  تسا :

.دوب هتشاذگن  اپ  هچوک  نآ  هب  ار  بش  نآ  یلع  .دشیدنا  یم  یلع  ناهاگرحس  هچوک  هب  رجح  .دزیر  یم  ورف  رجح  نورد  رد  يزیچ 

یجنپ هجیدخ  / دش مامت  تبرغ 

.دمآ دورف  ریشمش 

؛ بات یب  نایـسدق  دش و  هلغلغ  كالفا  رد  .زیربل  ربص  هساک  قرو  قرو  نآرق ، .دـش  روانـش  نوخ  رد  بارحم  تفاکـش ، ایرد  یناشیپ 
.تسیرگ همطاف 

 . ...دمآ دورف  ریشمش 

.درک هزم  هزم  ار  یمیتی  خلت  معط  خیرات ، دش ، هکت  ود  هام ،

.دندیزو ار  تبیصم  نانک ، نویش  اهداب 

.دندیلان نانک  هیوم  ناتخرد ،

.دنتسیرگ غاد  زا  اه ، گیر 

.دندیشورخ نانزرس ، رب  اه  هناخدور 

.دندیراب نانز  هجض  اهربا ،

.تفرگ باتفآ  تشادرب  كرت  شرع ،

.دش بش  زور ،

.دندش هتشر  هتشر  اه ، هوک 

.دنتخاب گنر  اه ، لگ 

.دیطلغ نوخ  هب  بارحم ، رد  هبعک  هداز  هناخ  .دش  یگشیمه  ناهج  هودنا 

...دمآ دورف  ریشمش 
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.دش باریس  دولآرهز ، يا  هنیک  شطع 

.تسشن رمث  هب  موادم ، جنر  لاس  هس  تصش و 

.دندش ردپ  یب  اه ، تلیضف 

.داتفا نیمز  رب  تیاده  مچرپ  .دندنام  مامتان  اه ، ینابرهم 

.تسب ورف  هدید  رثوک ، یقاس  .دیزرل  نامیا  نوناک 

.دش اهنت  هفوک 

.یلاخ بارحم  کی  دنام و  هفوک 

.ترسح هشیمه  ات  دنام و  هفوک 

.تلادع نادقف  رمع  کی  دنام و  هفوک 

.ضحم تلادع  لاس  جنپ  نیریش  هرطاخ  دنام و  هفوک 

.یسانشن قح  هودنا  رمع  کی  دنام و  هفوک 

.یسک یب  بیرغ  غاد  دنام و  هفوک 

! دمآ دورف  ریشمش 

« هبعکلا بر  تزف و  »

.دش مامت  الوم  تبرغ 

ییوخ يدهم  / هودنا مغ و  ياه  هساک 

، دـیحوت گنابلگ  اب  هاگان  هک  تشادـن  ندـمآرب  يارای  هثداح ، سرت  زا  دیـشروخ  دـیپت و  یم  يدـنت  هب  رحـس  تولخ  رد  نامز  ضبن 
.دیزرل نامسآ  ياه  ماگ  ریز  نیمز ، دیزو و  رهش  ياه  هچوک  رد  نوخ  زا  یمیسن  تخیر و  ورف  شزامن  رد  قشع  بارحم 

.نایرگ مغ  نیا  رد  یتسه  ماـمت  دوب و  ناور  نیمز  ياـه  هناـش  رب  شنیرفآ  ماـمت  ییوگ  زور ! نآ  دوب  كاـندرد  هچ  نم ! يادـخ  هآ ،
شرع تفایـض  هب  ددـنویپب و  تیدـبا  هب  اـت  تفر  یم  ناـمدرم ، تاـیح  شمارآ  دوب و  نانمـشد  باوخ  بارطـضا  هک  يدرمربا  يرآ ،

نیمز كاخ  رب  هک  نامسآ  سنج  زا  يدرم  دیآرد ؛
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یم نادنمدرد  هآ  رد  تسش و  یم  میتی  ناکدوک  ناگدید  زا  ار  مغ  رابغ  درک و  یم  يرایبآ  ار  تقیقح  شریشمش  اب  دییاس و  یم  رس 
.تخادگ

، دناشن یم  گرم  زا  يا  هلاه  رد  ار  نانمشد  شتعاجـش  تعـسو  دوبر و  یم  ار  ناتـسیز  بش  باوخ  شتلادع ، دایرف  هک  يدرم  دازآ 
.دیامن یهت  زا  راشرس  ار  یکاخ  هرایس  نیا  دنیشنب و  شیاه  مغ  بورغ  رد  ات  تفر  یم  کنیا 

همه نیا  يروآ و  مان  تعاجش و  همه  نیا  رخآ  دنمغ ؛ نیرق  هشیمه  نابوخ  هک  هتفهن  يزار  هچ  یتسه  شزادرپ  رد  هک  مناد  یمن  هآ !
اه ناتـسلخن  بیرغ  ار  وا  هنوگ  نیا  هنامز  روج  اهدربن ، نکـشربیخ  دوب و  اه  گنج  حـتف  باب  هک  يدرم  ریلد  ینیـشن ؛ هناـخ  تبرغ و 

ناهاگنابـش دز و  یمن  مد  تما ، شمارآ  يارب  خیرات ، هروطـسا  نیا  یلع ، دـندوب و  هدرب  جرات  هب  ار  شثاریم  نارگتراغ ، دوب و  هدرک 
.تخادنا یم  بآ  رد  ار  شهودنا  حرط  تفگ و  یم  هاچ  اب  ار  شلد  زار 

زا یلع  کنیا  مناد  یم  بوخ  مناد ، یم  .تسین  ندـنام  ياراـی  ار  یلع  اـما  دزوس ، یم  وت  یب  هناورپ  هک  عمـش  يا  وشم  شوماـخ  هآ ،
ریز شا ، هتـسخ  نابل  هدیرپ و  گنر  خر  دنریگ و  یم  ار  نامـسآ  هناهب  شناگدید  تسا و  هدیجنر  هتـسخ و  زوت  هنیک  نانامیپ  تسس 

هآ میتـی و  کـشا  هـک  یتاـیح  دوـب ؛ جـنر  درد و  ثیدـح  یلع ، یگدـنز  رخآ  .دـننز  یم  مـسبت  تداهـش  يور  هـب  نوـخ  زا  یعاـعش 
، یلع تلادع  زگره ! زگره ! دنزن ؟ مد  دنیبب و  ار  امندـهاز  نازودـنارز  یبلطایند  هنوگچ  لاح  تفـشآ ؛ یم  تخـس  ار  وا  يدـنمدرد ،

شتلادـع هب  ار  یلع  دـندرواین و  بات  ار  یلع  تلادـع  ناشیدـنا ، یفوک  هفوک و  سوسفا ، اما  دروآ ، یمن  بات  ار  یگدـنز  هنوگ  نیا 
! دندرک یم  شنزرس 

داب نیرفن  هک  درک  یم  باطخ  ار  هفوک  هدز  باوخ  تعامج  هک  تسا  زادـنا  نینط  نامز  شوگ  رد  یلع  ياسآدـعر  ياهدایرف  زونه 
تیاضر ایند  رذگدوز  یگدنز  هب  تمایق ، دیواج  یگدنز  ياج  هب  ایآ  .ما  هدش  هتسخ  امـش  رایـسب  ياه  شنزرـس  زا  نایفوک ! امـش  رب 

؟ دیا هداد 

.متخانش یمن  زگره  مدید و  یمن  زگره  ار  امش  هک  متشاد  تسود  ردقچ  درخ ! یب  ناتفص  كدوک  يا  درمان ! نایامن  درم  يا 

هعرج هعرج  ار  هودنا  مغ و  ياه  هساک  .تسا  لامالام  امش  مشخ  زا  ما  هنیس  نوخرپ و  امـش  تسد  زا  نم  لد  هک  دشکب  ار  امـش  ادخ 
.دیدناشون نم  هب 
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يریما نیسح  باوخ /  نایفوک 

، دولآ باوخ  هفوک  .مینک  یم  ادـتقا  تا  هتـسکش  قرف  هب  ار  زاـمن  نیا ، زا  دـعب  اـم  ار و  تقرف  هک  هنوگ  ناـمه  دنتـسکش ، ار  تزاـمن 
.دندوب تسکش  نایفوک  باوخ ، نایفوک  .دوب  هئطوت  نتسبآ 

.دندوب نتسشن  بقع  نادرم  باوخ ، نایفوک 

.دندولآرهز اب  دنوش ، یم  هدز  رس  تشپ  زا  هک  ار  ییاهریشمش  همه 

! دیروایب ریش  یمخز ، يالوم  يارب  دنا ؛ هدرک  باوج  ار  هئطوت  مخز  خیرات ، نابیبط 

الوم قشع  هب  لد  .تسین  رهش  ناگنسرگ  رکف  هب  یـسک  دنور ، یم  دای  زا  اه  میتی  دشابن ، رگا  الوم  .دنیالوم  نارگن  رهـش  نامیتی  مامت 
.دوب دیاب  وا  لثم  داد ، دیاب 

الوم تشپ  دنک ، یم  جـلف  ار  یبالقنا  تکرح  یگرمزور ، هفوک  .دوب  نارگید  رکف  هب  ناوت  یم  تفر ، مالـسلا  هیلع  یلع  هار  دوش  یم 
.دنک یم  ادج  مه  زا  ار  ناناملسم  دریگ ، یم  ار  یمالسا  تریغ  دوش ، یم  یلاخ 

.دناوخ دیاب  قشع  زامن  .دنک  یم  نوریب  رهش  زا  ار  راثیا  دنک و  یم  بایمک  ار  قافنا  یبلط ، هافر  هفوک 

.درک دیاب  تئارق  ار  قشع  هتسکش  قرف 

، یگدـنز .میزومایب  ار  هزرابم  هار  ات  مینک  میدقتمالـسلااهیلع  بنیز  هب  ار  نامیاه  کـشا  تسا ؛ تفرعم  هیرگ  بش ، زور و  نیا  هیرگ 
مه مییوگب ، یلع  ای  .مینایفوک  زا  میتسیاـب ، یلزا  دـهع  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  داـهج  شـالت و  زا  هک  هاـگ  نآ  .تسا  داـهج  هدـیقع و 

.درد رسارس  درم  هیرگ  تسا و  دنلبمالسلا  هیلع  نسح  هلان  يادص  میشاب ؛ یلع  نادنزرف  ياوآ 

.میراذگن اهنت  ار  بنیز 

.میربن دای  زا  ار  ناگیاسمه  ار ، نامیتی  ار ، نآرق  هللا ، هللا  .دینـش  دـیاب  ار  شیاه  فرح  نیرخآ  تسـشن ، دـیاب  یلع  يراـمیب  نیلاـب  رس 
ظفاحادخ دور ، یم  ترخآ  رفـس  هب  اباب  .دیرادب  ساپ  ار  اهرادید  نیرخآ  دـیراذگب ، ردـیح  ياپ  يور  رـس  تسا ؛ ردـیح  تیب  ملاع ،

! اباب
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نادامار نیرسن  قارشا / ياه  هرجنپ 

هنیـس رب  تکـشا  تارطق  هک  تسا  یبش  نیرخآ  بشما ، .دـنَاوت  هاـگن  ناـمهیم  هفوک  ياـه  ناتـسلخن  هک  تسا  یبـش  نیرخآ  بشما ،
.دنونـش یم  ار  تدنلب  ياه  ماگ  یقیـسوم  هنیدم ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  هک  تسا  یبش  نیرخآ  بشما ، .دکچ  یم  ورف  هاچ  رادزار 

.دنز یم  هشیمه  زا  رتدنت  بشما  اه  هیناث  ضبن 

.تسا هتسشن  نامسآ  هتسخ  هاگن  رد  ینیگنس  ضغب 

.دبوک یم  رهش  راوید  رد و  رب  هنابات  یب  هتفرگرس و  زا  هرابود  ار  شا  هنابیرغ  يوهوه  داب ،

هفوک و قشاع  ناکغرم  ياه  ندز  لاب  لاب  هن  رد  هریگتـسد  سامتلا  هن  بشما  ار  وت  .تیاه  بل  راو  همزمز  يادص  زج  تسین ؛ ییادص 
.تسا هدیسر  هار  زا  عادو  هاگرحس  .دراد  یمنزاب  نتفر  زا  نیسح  بنیز و  نارگن  ياه  مشچ  هن 

.تسین راک  رد  ینتشگرب  ییوگ  هک  هنوگ  نآ  يور ؛ یم 

.دزاون یم  ار  نیمز  رادبت  درس و  ياه  هنوگ  راب ، نیرخآ  يارب  تروبص  ياه  ماگ  در 

.دنک یم  عادو  هتفخ  رهش  راوید  رد و  اب  تهاگن 

.دننک یم  دایرف  ار  وت  رود  زا  اه  ناتسلخن 

.دهد یم  رس  هیوم  رس  همیسآ  هتفشآ و  هاچ ،

.دیرگ یم  ياه  ياه  دچیپ و  یم  تزبس  يادر  رد  هنابیرغ  داب ،

یم مشچ  اما  وت  دروخ ؛ یم  هرگ  تراد  هدـنز  بش  ياه  مشچ  رد  بارحم  برطـضم  هاـگن  يا ! هدیـسر  هفوک  دجـسم  هب  رگید  ـالاح 
: دچیپ یم  یتسه  ياه  نایرـش  مامت  رد  راب  مغ  يا  هلولو  دوش ، یم  دنلب  هک  تناذا  يادص  .ینز  یم  دنخبل  تزبس و  جارعم  هب  يزود 

هناقـشاع هاـگن  نیرخآ  نیا  .تسا  یلع  مارحـالا  هریبـکت  نیرخآ  نیا  .دـچیپ  یم  ناـمز  شوـگ  رد  هک  تسا  یلع  ناذا  نـیرخآ  نـیا  »
.دچیپ یم  مهرد  نامز  نیمز و  ناهگان  .تسا » زامن  بارحم  رد  دنلب  تماق  هب  یتسه ،

يادص ترفن ، هنیک و  ریشمش  دولآرهز  هدنخ  يادص  راگزور ، درم  نیرت  یقش  هدنخ  يادص 
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.دزیخ یمرب  موش  یسوقان  كانلوه  ياوآ  نوچ  ناطیش ، هدنخ 

.تسا هدش  مگ  رون  زا  يا  هلاه  رد  وت ، دوجو 

.تسا هتفر  ورف  ماگنه ، هبان  یفوسک  رد  تا ، یناشیپ  باتفآ 

.دشک یم  شوغآ  رد  هناقشاع  ار  وت  بارحم ،

.دوش یم  هدوشگ  تیوس  هب  قارشا  ياه  هرجنپ  مامت 

«. هبعکلا بر  تزف و  : » دننز یم  دایرف  تیاه  هتخای  مامت 

يریشمش هللا  حور   / زورما نیمه 

دنهاوخب اه  یباغرم  هک  دـشکب  اجنآ  هب  راک  تسا  رارق  .دـتفیب  یقافتا  تسا  رارق  ...رجف  عولط  زا  لبق  ...باتفآ  زا  لبق  ...زورما  نیمه 
لمحت دوخ  ناـیم  رد  ار  قح  دـنناوتن  هک  یمدرم  .دـتفیب  قاـفتا  تسا  رارق  هعقاو  نیا  نوچ  .دـنناوت  یمن  اـما  ...دـنوش .  هعقاو  زا  عناـم 

نیمه .دور  یمن  هار  اهنآ  نایم  رد  رگید  قح  دتفیب ، قافتا  دیاب  اما  تسا ؟ زیگنا  مغ  دنچره  .دنهدب  تسد  زا  ار  نآ  دنموکحم  دننک ،
هتخیر قح  نوخ  بارحم ، رد  تسا  رارق  دـیآ ، دورف  قح  قرف  رب  لطاب  یمامت  تسا  رارق  .رجف  عولط  زا  لبق  ...باتفآ  زا  لبق  ...زورما 

 . ...تسا رارق  دنک ، هدجس  دوخ  نوخ  رد  قح  تسا  رارق  دوش ،

.دتفیب یقافتا  تسا  رارق  ...رجف  عولط  زا  لبق  ...باتفآ  زا  لبق  ...زورما  نیمه 

مژد داوج  دمحم   / خرس مسبت 

؟ دراد مغ  راب  میارب  شندوب  ینامسآ  مامت  اب  ناضمر ، ارچ  مناد  یمن 

.تسا هنوگ  نیا  ردق ، ياه  بش  لاس  ره 

! ناج یلع 

.مارآ مارآ ، ار  تنتفرگ  جوا  منیب  یم  مراد  ییوگ 

.منیب یم  ار  تزاورپ 
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! تسا راوتسا  اجرب و  اپ  هچ  تتماق  .وت  اب  دنا  هدرک  زامن  هماقا  هکئالم  زا  یفص  يا و  هداتسیا  قشع  زامن  هب  یتسه ، زامن  رد  وت 

.تسا هدرک  تتماق  تسار  قشع ، هک  تمنیب  یم  مراد  الاح  اما  يدوب ، هدش  هتسکش  همطاف ، زا  دعب  دنچره 

، يروش هچ  اـب  يور ، یم  عوکر  هب  .تسا  هدرک  رپ  هشیمه  نوچ  ار  نامـسآ  شوگ  تا ، هناقـشاع  ياـه  همزمز  مونـش  یم  مراد  ـالاح 
.منیب یم  ار  تندوب  زیربل  مراد 

ارچ ...تسا  هداـتفا  هلغلغ  هب  نامـسآ  هن ! اـما  دوش ؛ یم  رتشیب  هظحل  هب  هظحل  هرهلد ، ...دوجـس  دـصق  هب  ـالاح  عوکر ، زا  يزیخ  یمرب 
.تسا وهایه  رد  شرع  یلع !؟ ای  ینز  یم  دنخبل 

.تسا هدش  بوذ  باهتلا  رد  نامسآ  بلق 

، بیجع یشمارآ  رد  وت  اما  دریگب ؛ دوخ  رد  ار  وت  دهاوخ  یم  بارحم  .دعلبب  ار  هدیدرهز  ریـشمش  دهاوخ ، یم  دجـسم  نیمز  یلع ! ای 
.يا هتفرگ  هرخس  هب  ار  نامسآ  نیمز و  ندز  اپ  تسد و 

هک ییاشامت  وحم  وت  دنا و  هدرک  کح  تزامناج  هحفص  رب  ار  رادید  شقن  ییوگ  يراظتنا ! زا  زیربل  هدجس  هچ  ینالوط ، هدجس  هچ 
دندوب هدینـشهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  اه  لاس  تیاه  شوگ  هک  ار  اه  هدعو  نآ  ات  يرظتنم  ...يرظتنم  .يزیخ  یمنرب  هدجـس  زا 

.ینک یبوکیاپ  تسمرس ، يرگنب و  قشع  هدید  هب  الاح 

شریـشمش .شمنیب  یم  مراد  روآ ، بعر  هدرچ و  هیـس  دیآ ؛ یم  وت  تمـس  هب  ایقـشالا  یقـشا  .تسا  هدـنام  گنگ  نامز ، نابز  الوم !
لتاق ناتشگنا  رس  اب  القت  رد  دکچ و  یم  ورف  هک  ار  ریشمش  نیگآرهز  کشا  منیب  یم  مراد  لاح  تسا و  هتخود  وت  رـس  نایم  هب  هاگن 

هک شمنیب  یم  مراد  .دوش  یم  هدرشف  رتشیب  شیولگ  دنک ، یم  وپاکت  هچره  .دنک  یمن  شیاهر  دشک ، یم  دایرف  هچره  .تسوت  نیعل 
کـشخ اج  نامه  یهآ  اب  ات  دوب ، نیا  رد  دنوادخ  ياضر  شاک  ...دور  یم  الاب  یتسد  .تسا  هدیاف  یب  اما  ...دنک ، یم  شالت  هنوگچ 

! دنام یم 

هتسب خی  ولگ  رد  خیرات ، يادص  تسا و  زیر  کشا  هدنمرش ، زامن ، .دنک  یم  نویش  راوید ، رد و  .دیآ  یم  نییاپ  دور و  یم  الاب  تسد 
؟ ینز یم  دنخبل  ارچ  یلع ! ای  ار ، هظحل  نیا  میروایب  بات  هنوگچ  ياو ، .دننز  یم  راز  داب ، رارق  یب  اه ، هرجنپ  .تسا 
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مژد داوج  دمحم  رحس / تبرغ 

مهاوخ یم  مه  الاح  .دینـش  یم  ارم  يادص  هکنآ  رگم  هفوک ، رد  دنام  یمن  يا  هناخ  متفگ ، یم  ناذا  یتقو  اه  لاس  نیا  رد  مناد ، یم 
.ناتهایس رهش  رد  دیچیپ  دهاوخن  ادص  نیا  رگید  دیونشب ؛ نایفوک ، .میوگب  ناذا 

.تسا هدوب  رک  هراومه  ناتاه  شوگ  هک  امش  يا  دیهد ، ارف  شوگ 

.بارحم رد  دشاب  دوخ  نوخ  رگتیاور  دهاوخ  یم  یلع  بشما 

؟ دننک یم  مسامتلا  ارچ  نیمز  نامسآ و  تسا ؟ دنلب  دجسم  راوید  رد و  زا  هک  ایادخ  تسا  ییاغوغ  هچ  نیا  نایفوک ! دیهد  ارف  شوگ 
...ربکا و هللا  ...تسین  نکمم  اضق  زا  زیرگ  دور ...؟ یم  رتالاب  ناش  نویـش  يادـص  ارچ  مارحـالا ، هریبکت  هب  موش  یم  رت  هداـمآ  هچره 

روش هن ، اما  داب ؛ زوس  ناج  هآ  يادـص  عوکر و  ـالاح  .تسا  بارحم  هب  هریخ  راوید ، رد و  هاـگن  .ناـمز  نیمز و  ضبن  توکـس  ـالاح 
كاخ رارق  یب  ما  یناشیپ  .دوش  یم  رت  کیدزن  هدجـس  هاگ  هک  ارچ  دـنا ؛ هدـمآ  ساره  هب  تانئاک  .تسا  هتفرگ  ـالاب  يراز  عرـضت و 

بارحم رد  دـنتخیمآ  مه  هب  نوخ  كاخ و  .دوش  یم  مرـس  قرف  نوخ  باریـس  ما  یناشیپ  مریگب ؛ نشج  ار  ما  يراگتـسر  دـیاب  .تسا 
ینادرگ و یمرب  كاخ  هب  يا ، هدرک  قلخ  كاخ  زا  بارحم ، بحاص  يا  وت  هک  مزیر  یم  مرـس  مخز  هب  مریگ و  یمرب  كاخ  .مزامن 

.رگید راب  نام ، يروآ  یم  نوریب  كاخ  زا 

.شلوسر هدعو  دش  تسار  دیسر و  ادخ  رما  هک  الاح  مراگتسر 

ار یـضترم  یلع  ایقـشا ، نیرت  تخبدب   » هک دروخ  یم  دـنگوس  لیئربج  زین ؛ نامـسآ  تسا و  هدـش  هارمه  نم  روش  اب  مه  نیمز  راگنا 
.دیسر نایفوک  مامت  شوگ  هب  نم ، ناذا  يادص  نوچ  لیئربج ! شورخ  .درک » دیهش 

یتح یمالک  هک  تسا  هتخادنا  تشحو  هب  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  مگنر ، یب  هرهچ  دـیاش  .دـنا  هدـش  دجـسم  ریزارـس  نادرم ، نانز و  الاح 
یم سیخ  ما  هنوگ  ارچ  اـه  هظحل  نیا  رد  ایادـخ ! .دوـش  یم  جراـخ  ناشـشوماخ  هشیمه  ياـن  زا  هک  تسا  نویـش  اـهنت  .دـنیوگ  یمن 

نیزم ...کشا  يرآ  ...دیاش  تسا  کشا  ...دوش 
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؟ کشا ارچ  مدنزرف  .نسح  مرسپ  ناگدید  هحیار  هب 

نکمم اضق  زا  زیرگ  .تسا  رادـید  مسوم  کشا ؟ ارچ  .درک  مهاوخ  تاقالم  ار  ارهز  تردام  تدـج و  غارف ، اـه  لاـس  زا  سپ  نونکا 
.دریگ یم  مارآ  یلع  شدییوگب ، ...تسین 

! دنیبب ار  ناتکشا  بنیز  دیراذگن  .هاگرحس  نیا  تبرغ  شا ، هناشن  ...شا و  هناشن  تسا و  رادید  مسوم  شدییوگب ،

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / يدش ادخ  نامهم  هدجس ، رد  وت  و 

! تسا سدقم  ردقچ  تهاگن  مولظم  ياه  منبش  هفوک ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  زیگنا  مغ  بورغ  رد  دیآ ، یم  ناذا  يادص 

یندورـس يا  هشیدنا و  نیرتزبس  يا  يا ، هدییور  اه  لخن  نوخ  رد  ینادب  هکنآ  یب  دناوخ ؛ یم  ار  وت  یـسک  دـیآ و  یم  ناذا  يادـص 
! زاورپ نیرتانشآ  يا  يا ، هبیرغ  ردقچ  .دناوخ  یم  ار  وت  یسک  دیآ و  یم  ناذا  يادص  دنوادخ ! لزغ  نیرت 

ییادص دندیبلط و  یم  نامـسآ  زا  ار  وت  هناقـشاع  هچ  اه  لخن  يدز و  یم  جوم  شگنابلگ  توارط  رد  وت  دمآ ، یم  هک  ناذا  يادـص 
یم خرـس  یـشوغآ  وت  دای  هب  اهنت  تاوامـسلا » یف  ام   » حیبست رد  قرغ  هداجـس  دـناوخ و  یم  ار  وت  اهنت  ضحم  يرون  رد  هک  سدـقم 

.دشاب هدرک  ادا  ار  یتسود  قح  ات  دوشگ 

، تسا یبیرغ  بش  .ما  همطاف  ردـپ  همطاف و  مغ  کیرـش  ار  زورما  .وت  اـب  متـسین  هناـگیب  تندروخ و  تبرـض  بش  تسا ، یبیرغ  بش 
.دناشوپ یم  ار  نامهاگن  یسک ، یب  کشا  میناوخ ، یم  هک  ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا  ، » تزاورپ یندوتس  بش 

نامـسآ هب  وـت  هک  روـن  تفایـض و  هاـم  مهدزوـن  بش  يرآ ! تسا ؛ دـنوادخ  یناـمهیم  بش  نیمهدزوـن  تسا ، یگرزب  بش  بـشما ،
ات دنز  یم  دنویپ  مه  هب  ار  تدوجـس  عوکر و  تباجن  یگرگ ، هزوز  يادـص  ناهگان  شیاین ، رـسارس  یتولخ  رد  يوش و  یم  توعد 

.تسا هدش  تبث  مجلم  نبا  ینعی  وا  مان  هب  اهنت  هک  تخس  یباذع  زا  دنهد  شربخ  دنزیخرب و  شنیرفن  نعل و  هب  ناگتشرف 

ص:67

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


دحتم للم  نامزاس  سیسأت  زورلاس 

یسوط اروح   / نایوگروز نامزاس 

، اه مان  هک  یناد  یم  دحتم !؟ للم  نامزاس  مسرپب : دیاب  تدوخ  زا  ار  شخـساپ  هک  ییامعم  .تسا  هتفرگ  يزاب  هب  ار  ما  هشیدنا  تمان ،
؟ تسا هدرک  نادرگرس  ار  همه  هک  هتفهن  هچ  مان  نیا  راصح  رد  یتسار  هب  دنا و  میهافم  هدوشگ  هزاورد 

نیا لیلد  دـیوگن ، غورد  وت  هب  هک  تسا  قداص  ردـق  نآ  تهاگن  زونه  رگا  ات  تیاـه  ماـگ  هب  تیاـه و  تسد  هب  نک و  هاـگن  هنیآ  هب 
.یمهفب ار  ینادرگرس  تریح و 

ریاخذ يارب  هداهن و  مه  تسد  رد  تسد  هک  ییاه  تردقربا  نایوگروز و  نامزاس  ای  هدش ، یکی  هتسویپ و  مه  هب  ياه  تلم  نامزاس 
ریجنز هزاجا  هک  رامثتسا  دراد و  ار  اه  یتسار  همه  يوتو » قح   » هک يرابکتسا  نامزاس  دنـشک ؟ یم  هشقن  شیاه  ناسنا  تبقاع  ایند و 

ياه لاگنچ  امن  شوخ  دیپس  ياه  شکتـسد  اب  هک  نک  هاگن  یناتـسد  هب  .تسا  هداد  دوخ  هب  ار  اه  ناسنا  همه  ياپ  تسد و  ندیـشک 
، دکچ یم  ورف  نآ  زا  نوخ  هک  ار  یتشگنا  ره  ینیبب  رتهب  ات  دنروایبرد  ار  اه  شکتـسد  هاوخب  اهنآ  زا  .دنا  هدـناشوپ  نآ  اب  ار  ینینوخ 

هاوخب اهاپ  نآ  زا  نک و  هاگن  ییاهاپ  هب  .تسا  ناهج  رـسارس  اقیرفآ و  نامولظم  نوخ  ناتـسناغفا ، قارع و  نیطـسلف و  ناگراوآ  نوخ 
ار یناهج  شیوخ ، نیگمهـس  تبیه  ریز  هنوگچ  هک  ینیبب  ار  ناشیاه  ماگ  دولآ  لِگ  ات  دـنروایبرد  ار  کیـش  یمرچ  ياـه  شفک  اـت 

دایرف يادص  دینش  یهاوخ  يروایب ، نوریب  يا ، هتشاذگ  تحار  باوخ  يارب  هک  ار  تیاه  شوگ  هبنپ  رگا  .دنا  هدرک  لام  دگل 
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چیه ناش  يراـی  بلط  ياـنزارد  هب  دـنبلط و  یم  یـسرداد  هظحل  ره  ناـهج ، رـسارس  رد  هک  ار  یـسک  یب  ناـمولظم  مورحم و  ناریقف 
.ایند ياه  تلم  شخب  تدحو  یناد و  یم  ناهج  مّیق  ار  دوخ  وت  دونش و  یمن  یخساپ 

روز نوناق  یبایرد ؛ ار  یگدازآ  تیناسنا و  نیناوق  همه  رب  لگنج  نوناق  هبلغ  تروضح ، نامز  زا  اـت  نادرگب  شیوخ  نهذ  رد  ار  هنیآ 
اب دربن  هناهب  هب  یلم ، عافد  هناهب  هب  یسارکومد ، هناهب  هب  تسا : هدرک  ادیپ  يدیدج  هدام  هرصبت و  زور  ره  ایند ، لواپچ  يارب  هک  رز  و 

نایوج قح  اـت  نک  زاـب  ار  تنامـشچ  راد و  هگن  دوخ  يارب  لـگنج  نوناـق  نیا  رد  ار  تیاـه  هناـهب  .يزیر  نوخ  گـنج و  مسیرورت ،
نآ رد  وت  دنشخبب و  نادرگرـس  تیرـشب  هب  ینامـسآ  یتدحو  دوخ  دنریگب و  هرخـس  هب  ار  وت  روضح  ات  دنا  هدمآ  هک  ینیبب  ار  ناهج 

! سب دناد و  یم  ادخ  دش !؟ یهاوخ  دیعبت  دابآاجکان  نیمادک  هب  دوعوم ، تشهب 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

نابآ 1384  4

ناضمر 1426  21

oct.26.2005

يدمحم سابع  / ایرد سنج  زا 

.دروخ یم  ورف  ار  شیاه  ضغب  هام ، هک  تسا  بش  ود 

.دننک یم  یگنت  سفن  ساسحا  هفوک ، گنت  ياه  هچوک  ياه  شرف  گنس 

هدرک مارح  رهش  رب  ار  باوخ  توکس ، دایرف  هدرک ، ناقفخ  راچد  ار  هفوک  نوخ ، يوب  تسا ، نازیوآ  شکاندرد  ياه  هراتس  زا  بش 
، هدرکن هیرگ  ار  شیاه  یگنتلد  تساه  لاـس  هک  يا  هدـش  نیرفن  رهـش  تسا ، راـچد  تبرغ  يوب  هب  تساـه  لاـس  هک  يرهـش  تسا ؛
، هفوک ياه  ناتـسلخن  هک  تسا  بش  ود  .تبرغ  یگنتلد و  يوب  دهد و  یم  نوخ  يوب  دـهد ؛ یم  نیرفن  يوب  شیاهوزرآ  هک  يرهش 
، بش ره  هک  یهاچ  دـننک ؛ دایرف  هاچ  یگنـشت  رد  ار  ناـشیاه  هتفگاـن  شطع  هراـبود  دـیاش  اـت  دـنا  هدرک  ضغب  ار  ناـشیاه  یگنتلد 

يوب شیاه  سفن  هک  يدرم  گرزب  درک ؛ یم  هیرگ  دندز ، یم  هقلح  شا  هناهد  رب  هک  ییاه  هدـنرپ  اب  ار  هنوگادـخ  يدرم  تیمولظم 
.داد یم  ادخ 
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ياوـه هک  یناـبرهم  .شدرزآ  یم  درک ، یمن  لـمحت  ار  شندوـب  تعـسو  هک  ییاـیند  رد  شتبرغ  گـنت  نهاریپ  هـک  ییاـهنت  هـشیمه 
ضغب داد و  یم  ار  ادخ  ياه  کشا  يوب  شیاه  یگنتلد  .اهایرد  سنج  زا  دوب  یباتفآ  .شدش  یم  ریگولگ  رهش ، یجرش  یگنرود و 

یمداحیسم .داد  نایاپ  یگنس  نایادخ  هلاس  رازه  دنچ  رمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  هناش  رب  هک  یتلادع  .نتفر  يوب  شیاه 
.تشادن ار  شیاه  هیرگ  لمحت  يراوید  چیه  هناش  هک  يرابنلت  ضغب  .تشاد  ار  شیاه  مدق  يوزرآ  نامسآ ، هک 

.شدننز یم  راز  اهراوید  مامت  هک  تسا  بش  ود 

نیرخآ ات  هک  تسوا  ياه  تسد  هنـشت  ریدغ ، نوخ  لد  زونه  هک  ار  يدرم  ندیدن  هصغ  هدز ، وناز  رب  رـس  دجـسم  هک  تسا  بش  ود 
یم هیرگ  نوخ  بارحم  هک  تسا  بش  ود  .دشاب  هدشن  زارد  شیوس  هب  لاملا  تیب  ياه  هکس  يارب  هک  دوب  ییاه  تسد  لابند  هظحل ،

.داد دهاوخن  هسوب  يا  هدجس  چیه  ار  شا  یناشیپ  رگید  هک  يدرم  یناشیپ  باتفآ  رد  ار  شا  ییاهنت  دنک 

یجنپ هجیدخ  / هتفکشن ضغب 

.دنا هدینشن  ار  وت  يوب  اه  هچوک  هک  تسا  زور  هس 

.هدیرابن كاخ  رس  رب  تیاه  ماگ  شزاون  هک  تسا  زور  هس 

.دنا هدش  لد  هب  ترسح  ار  تنابرهم  يادص  اه ، ناتسلخن  هک  تسا  زور  هس 

.دشک یم  هآ  ار  تا  هتفکشن  ياه  ضغب  هاچ ، هک  تسا  زور  هس 

.دچیپ یم  دوخ  هب  درد  هرهلد و  زا  رهش  هک  تسا  زور  هس 

! ..یلع ...یلع  ...یلع  هآ ،

؟ دشاب هفوک  نامیتی  هانپ  ناج  ات  تساجک  تناتسد  لیدب  یب  ینابرهم  نابیاس 

؟ دوش نیگمغ  نامیتی  يزاب  مه  هک  وک  تا  يردیح  راوهوک  ياه  هناش 

؟ دناتسب مولظم  قح  هک  دش  هچ  تیاشگربیخ  ناوزاب 

! ..یلع ...یلع  ...یلع  هآ ،

.مالسلااهیلع بنیز  رس  زا  يریگرب  هیاس  دوب  دوز  اما  مناد ؛ یم  يدوب ، همطاف  رادید  گنتلد 

.تیاه هناش  يراوتسا  یب  نید ،»  » ییاهنت دوب  دوز  اما  مناد ؛ یم  يدوبهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور  قاتشم 
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تزور هب  هچ  مناد  یم  .دوب  نادرگرس  تفرعم ، يادتبا  رد  ناسنا  زونه  اما  دشاب ؛ يدوب ، شیوخ  راگدرورپ  تاقالم  هتفیش  بات و  یب 
.هتشذگ

ناتسپ هب  كدوک  سنا  زا  گرم ، هب  وت  سنا   » .ینتفگن موش  هثداح  نآ  زا  دعب  يدوب ، نتفر  يوزرآ  رد  هظحل  ره  زور و  ره  مناد  یم 
روهظ ینامز  رد  دنتشادن ، ار  ناربمایپ  نآ  شیاجنگ  هک  دندش  یم  ثوعبم  يرشب  عماوج  رد  هک  یناربمایپ  دننام  وت  « » .دوب رتشیب  ردام 

(1) «. دوبن نانآ  نامز  هک  يدرک 

.ار یتخبروش  یمیتی و  دروآ ، ناغمرا  ایند ، يارب  اه و  یمدرمان  يایند  زا  داد  ییاهر  ار  وت  يریشمش  تبرض  هب  مجلم ، رسپ 

! ناج الوم  هآ ،

.دیرگب نوخ  تا  ینیشن  هناخ  تبرغ  دای  هب  هظحل  ره  زور و  ره  ات  هعیش  هنیس  رد  يراذگ  یم  راگدای  هب  ار  ترگج  نوخ  يور و  یم 
.دنزب هجض  برع -  درم  نیرت  عاجش  قلطم -  تیمولظم  دای  هب  زور  ره  ات  يور  یم 

ار تیاه  مالـس  .ار  ضحم  تقیقح  ار  وت  دـندرک ؛ راـکنا  دـندید و  ار  وت  درد ! ناتـسهودنا  يا  .دـلانب  هفوک  ییاـفو  یب  زا  زور  ره  اـت 
.دندادن یباوج  دندینش و 

.دنداهن تا  ییادخ  ناتسد  رب  نامسیر  دنتسشن و  یشومارف  هب  ار  ریدغ 

! ..یلع ...یلع  ...یلع  هآ ،

ییاضر ناراب  ! / یلع زا  دعب  هفوک  رب  ياو 

! هفوک زودنارز  نایلوتم  يا  دیشاب  هدوسآ 

«! دیناد یم  ار  شا  یبرع  لق  لق  اهنت  نآرق  زا   » هک امش  يا 

.تخیوآ دهاوخن  ناتموقلح  زا  یلع  تلادع  بانط  رگید 

.دز دهاوخن  ار  ناتگنت  هدزایند  نامشچ  برع ، درمریش  راقفلاوذ  قرب  رگید 

.تسشن دهاوخن  ناتنارسوه  رکیپ  رب  شلدع  هنایزات  رگید 
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ورف كاخ  رد  هرهچ  تلادع ، هک  دینک  رابنا  دیدزدب و  دیشونب و  .ار  هفوک  لاملا  تیب  جارخ  دیراذگب  هکس  رب  هکس  دیـشاب و  هدوسآ 
وا و یگنادرم  زا  دوب  رپ  گـنج ، ياـه  نادـیم  دوب ! هدـمآ  هوتـس  هب  ناـتلهج  زا  ـالوم  هک  دـیدوب  یناـمدرم  دـب  هچ  امـش ! رب  فا  درب !

.دوش مرگ  یمک  راذگب  تسا ، درس  دیتفگ  دناوخ ؛ ار  امش  ناتسمز  .امش  یمدرمان 

هدوسآ .ار  یلع  لدع  تموکح  دیدوبن  قیال  هک  یتسار  هب  ...دوش  درـس  یمک  راذـگب  تسا ، مرگ  دـیتفگ : دـناوخ ، ار  امـش  ناتـسبات 
هاچ نونکا  .تسا  هدـنام  باوج  یب  ریـش ، ياه  هساک  سامتلا  .تسارهز  شمارآ  راوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هتـسخ  حور  هک  دیـشاب 
رب ياو  برع ! نانز  هویب  درـس  ياه  هرونت  رب  ياو  یلع ! زا  دـعب  هفوک  رب  ياو  .بات  یب  اه  ناتـسلخن  دـنرادازع و  همه  ناترهـش  ياـه 

! هفوک نامیتی  رب  ياو  نیا ! زا  دعب  هنابش  رذگ  یب  ياه  هچوک 

نادامار نیرسن   / ناتسبیرغ هام 

نوسفا رد  تهاگن  كاـخ ؟ زا  يدیـشکرب  ار  تروجنر  هاـگن  هناقـشاع  نینچ  هک  دیـشک  دوخ  يوس  هب  لیدـب  یب  هبذـج  مادـک  ار  وت 
تناهد درک ؟ يراج  هدید  رب  تاظحل ، نیـسپاو  رد  ار  تقایتشا  ياه  کشا  لالز  هک  تفر  ورف  قلطم  ییابیز  مادـک  یندرکان  فصو 

؟» هبعکلا بر  تزف و   » يدروآرب دایرف  هدش ، دوخ  یب  دوخ  زا  هتفیش و  نینچ  هک  دیشچ  ار  هدورسان  سح  مادک  نیریش  معط 

هام فوسخ  هناروابان  دنا و  هدرب  ورف  یمیتی  نابیرگ  رد  رس  تسد ، رد  ریـش  ياه  هساک  هک  نیبب  ار  ناکدوک  هفوک ! ناتـسبیرغ  هام  يا 
نانز هیوم  يادص  .دنیرگ  یم  ياه  ياه  هداهن و  یـسک  یب  ياه  هبارخ  رب  رـس  هنوگچ  هک  نیبب  ار  ناگنـسرگ  .دنرگن  یم  ار  تمامت 

تلادع مسجت  يا  .دنا  هدش  ناوخ  هیثرم  ناش  یگنسرگ  ياه  بش  روآ  نان  هبیرغ  گوس  رد  هنوگچ  هک  ونشب  ار  هفوک  تسرپرس  یب 
تبرغ ياه  ناتسلخن  هاچ و  زا  لد  يزات ؟ یم  اهتنا  یب  تعسو  مادک  تمس  هب  ور  هتسب ، ورف  ایند  نیا  ياه  یکیرات  زا  مشچ  نامیا ! و 

هب زاورپزیت  نسوت  مادک  باکر  رد  اپ  هدـنکف ، ياپ  زا  هنیپرازه  نیلعن  ینک ؟ یم  زاورپ  نشور  هرجنپ  مادـک  شوغآ  قایتشا  هب  هدـنک ،
؟ یباتش یم  تیدبا  تمس 

اه ناتسلخن  دروآ ؟ بات  وت  زا  سپ  هنوگچ  یتفگ ، ششوگ  رد  وت  هک  زار  همه  نآ  اب  یتفهن ، شا  هنیـس  رد  هک  درد  همه  نآ  اب  هاچ ،
هب دش ، یم  مخ  هاچ  رس  رب  هنابیرغ  هنوگ  نآ  هک  ار  تدنلب  هیاس  هنوگچ 
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؟ دشخب یم  مایتلا  نابرهم  تسد  مادک  شزاون  ار  هفوک  نامیتی  هناموصعم  ياه  کشا  وت ، زا  سپ  دراپس ؟ یشومارف 

لدـع و حور  هک  تسیک  وت ، زا  سپ  درک ؟ دـهاوخ  كاپ  ارهز  نادـنزرف  يور  رـس و  زا  یـسک  هچ  ار  یمیتی  رابغ  درگ و  وت ، زا  سپ 
غیت هک  تـسیک  دروآ ؟ نوریب  هثداـح  ياـه  مـشچ  زا  ار  قاـفن  هـنتف و  ياـهریت  هـک  تـسیک  دـمدب ؟ تـما  ناـج  یب  دـبلاک  رد  ار  داد 

هچوک سپ  هچوک  رد  تیاه  هبطخ  نینط  زونه  خـیرات ! درمربا  يا  دـیابرب ؟ اه  هیواعم  اـه و  صاـعورمع  رـس  زا  باوخ  شراـقفلاوذ ،
ياه هنماد  رد  تا ، یبلط  قح  دایرف  زونه  .تسا  هتـسب  شقن  نامز  روجنر  نت  رب  تیاه  مخز  لگ  زونه  .تسا  زادـنا  نینط  هفوک  ياه 

.دنز یم  دایرف  ار  وت  تیمولظم  يدولآ ، مغ  یقیسوم  نوچ  دچیپ و  یم  اه  هرازه 

يرهوج تاداس  ابیکش  / تلادع گناب  نیرتاسر 

ياهزاین زار و  تاجانم و  توص  دـسر و  یمن  شوگ  هب  هفوک  دجـسم  ياه  هراـنم  زا  ناذا  نیـشنلد  يادـص  هک  تسا  یحابـص  دـنچ 
.دزیخ یمنرب  هفوک  ياه  ناتسلخن  زا  بش  لد  رد  الوم ،

.تسا هریت  نامسآ ،

.تسا نوخ  هب  هتشغآ  بارحم ، نماد  هتفرگ و  ارف  رابگرم  یتوکس  ار  نیمز 

.تسا دنلب  موثلک  هلان  بنیز و  هآ 

تاذ راونا  هولج  هک  تسا  يدرم  راوگوس  اه  لد  .دنوش  یم  کشا  اپارس  اه  ناتسلخن  دنلان و  یم  هفوک  ياه  هچوک  دنیرگ ، یم  اهربا 
تفه نیمز و  تعـسو  هب  خیرات ، يادنلب  هب  يدرم  تلادع ، ریـشمش و  درم  رون ، هلـسلس  زا  بان ، ياه  هبذـج  اب  يدرم  دوب ؛ لالجلاوذ 

بحاـص تساـجک  دروآ ؟ یمرد  هزرل  هـب  ار  كاـب  یب  نادرم  تـشپ  شتبالـص ، تعاجـش و  هـک  يدرم  گرزب  تساـجک  .نامــسآ 
، نانخس نیرتابیز 

يا نادیواج ، هشیمه  تمارک  يا  یلع ، نادیم ؟ هدـنامرف  نیرت  هوتـسن  ناناوج ، يوگلا  نیرتهب  یـضاق ، نیرت  لداع  نارمکح ، نیرتهب 
لیتق يا  كاپ ، هداز  يا  نامیا ، نارابیوج  تیاه  کشا  نیقی ، ناراهب  تیاه  سفن  يا  كاخ ! نامگ  زا  رتارف  كالفا و  هشیدنا  زا  رترب 

! قشع سونایقا  زا  رت  ناشورخ  يا  بارحم ،

.دش یم  رتسگ  هیاس  اه  ینابرهم  تفرگ و  یم  ناج  اه  یبوخ  تیازف ، ناج  رطع  زا  درم ! گرزب  يا 
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هدکشتآ ششوج  رد  اه  هنیـس  تفرگ و  بارحم  هداجـس و  لد  یتفر و  دوب ! نامیتی  ناب  هیاس  وت ، نابرهم  ناتـسد  هک  درم  گرزب  يا 
! يدوب اه  تلصخ  نیرتابیز  بحاص  هک  وت  یتفر  ابیز  هچ  تخوس و  تغاد 

ریشمش تباصا  زا  دعب  هک  دوب  نینچ  نیا  يدرک و  جورع  هدجس  تلاح  رد  هزور و  نابز  اب  زامن ، ماگنه  ادخ ، هناخ  رد  ردق ، بش  رد 
عفترم تلادع ، گناب  نیرتاسر  تقلخ ، هژاو  نیرتابیز  اما  یتفر ؛ وت  .مدـش » راگتـسر  هبعک  يادـخ  هب  هبعکلا ؛ بر  تزف و  : » يدومرف

.دنام یهاوخ  تیدبا  ات  یگدنب  ژد  نیرت  مکحم  تیناسنا و  هّلق  نیرت 

یناخ میرک  هزمح  !/ قح قشاع  نیرت  ینامسآ  يا 

.دوش یم  هدرمژپ  دنکش ، یم  شیوخ  رد  دنک ، یم  هیوم  باتفآ  ادرف  تسا و  باتهم  ياه  کشا  رگ  هراظن  نیمز  بشما ،

زا شمارآ  تسا و  هتفرگ  نامسآ  لد  بشما ، .تسادیپ  وس  همه  رد  اه  هلان  لیـس  ادرف  تسا و  خرـس  یمغ  شوپ  هایـس  نیمز  بشما ،
راشرس اه ، لد  هکرب  ادرف  .دنازرل  یم  تخس  ار  ادخ  نانمؤم  ياه  لد  خلت ، يا  هثداح  كانمهس  نافوت  ادرف ، هتسبرب و  تخر  اج  همه 

.دوش یم  قارف  درد  زا  رپ  قح ، ناقشاع  خرس  ناگدید  دوش و  یم  هودنا  زا 

.دریگ یم  ازع  متام و  گنر  زیچ  همه  اج و  همه  دننک و  یمن  همزمز  رورس  ینامداش و  زا  يربخ  رگید  مه  اه  كدصاق  ادرف ،

يا قتـشم ! تسادـخ  مان  زا  تمان  هک  يا  قح ! قشاع  نیرت  ینامـسآ  يا  .تسا  یـضترم »  » گوس رد  متاـم  گوس و  همه  نیا  يرآ !
تزع فرـش و  وت  زا  هکم  دش ، یم  انعم  وت  اب  قشع  دوب ، وت  رد  یفطـصم  تبالـص  دیدنخ ، یم  باتفآ  وت ، هاگن  رد  ادـخ ! هناخ  رـسپ 

ناوزاب ار  رفک  ربیخ  درک و  هزیکاپ  اه  تب  ثول  زا  ار  دـیحوت  هاگیاپ  تکرابم ، ناتـسد  تکرب  .درک  یم  راـختفا  وت  هب  هنیدـم  تفرگ ،
نیمز رد  راـهب  هشیمه  وب و  بش  رطع  تشاد ، هاـگن  تسار  ار  ناـمیا  قشع و  راـثیا و  تارقف  نوتـس  وت ، راـقفلاوذ  .تسکـش  وت  یهلا 

روحم يا  نامیا ! رادم  نیلوا  يا  درک ! زارفرب  باتفآ ، یناشیپ  نانوچ  هار  تقیقح  دنکارپ و 
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، درک میتی  ار  قشع  دنازوس ، ار  ناهج  دمآ ، دورف  وت  رب  هک  يریشمش  ادخ ! هارمه  هشیمه  يا  قح !

.تخیر غاد  درد  ام ، ناج  رد  دناشن و  گوس  هب  ار  نامیا 

.تسا نانمؤم  ياه  لد  راهب  هشیمه  لگ  نیرتزبس  وت ، هار  وت و  مان  وت ، دای  تداهش ! راختفا  يا  نامیا ! راثیا و  ردپ  يا  ام ! ياوشیپ  يا 

یقلاخ یلع   / هفوک بیرغ 

ناریح تنامـشچ  عولط  ترـسح  رد  ار  ناهج  یتفرگرب و  هدـید  هفوک  نایرگ  ناکدوک  زا  یتقو  دـش ؛ انعم  وت  ياه  مشچ  رد  بورغ ،
.یتشاذگ

یم يراج  ار  دوخ  هودـنا  دور  دور  هفوک ، ياه  هاچ  .دزاون  یم  ار  هفوک  ياـه  هچوک  شوگ  زونه  تیاـه ، مدـق  كاوژپ  نم ! يـالوم 
وت نشور  يادـص  ناتـسلخن ، رد  رگید  نم ! يالوم  هآ  .دواک  یم  وت  لاـبند  هب  ار  اـه  هچوک  هفوک ، ناـکدوک  رظتنم  نامـشچ  دـننک و 

، تسوت ياه  يروالد  ترـسح  رد  دربن  ياه  نادـیم  دـنلب  یناشیپ  .دوب  نامـسآ  نیمز و  لاصتا  هناهب  هک  ییاروها  ياوجن  نآ  تسین ؛
؛ تتاجانم نینط  تساجک  تسوت ؛ ياه  هلان  بات  یب  تدابع ، بارحم  ناج ! یلع  .تفای  رگید  راب  ار  وت  هنادرم  ناوزاب  ناوت  یم  رگم 

؟ درک یم  هدنز  ار  ناهج  هک  تیابیز  دنخبل  تساجک  ...يالوم ؟ ای  يالوم 

تلادع زیخرب ، نامورحم ! یماح  زیخرب ، تفگن ؟ مالـس  هدولآ  باوخ  هاگ  چیه  ار  مد  هدیپس  هک  ترادـیب  هشیمه  نامـشچ  تساجک 
! قلطم

.دهد یم  ناشن  ار  لطاب  قح و  نیب  زرم  هک  تسوت  ناتسد 

.دیکم دنهاوخ  ار  مالسا  نوخ  اه ، هیواعم  وت ، یب 

.دنرادرب مدق  اه  هچوک  رد  وت  شوداشود  ات  دنرظتنم  تا  نینسح  زیخرب ! .دنشک  یم  ار  تا  هتفگان  ياهدرد  راظتنا  هفوک ، ياه  هاچ 

! هفوک درمان  نادرم  دنراذگب ، خساپ  یب  ار  تمالس  راذگب  زیخرب ؛

! ورم نم ، يالوم  ورم  دوش ! باترپ  تیوس  هب  يرجنخ  نوچ  اه  هنعط  راذگب 
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مژد داوج  دمحم  نایاپ / یب  گوس 

! ردپ تسا ، ناراب  دیراورم  بشما  تا  یناشیپ 

.امغا رد  رهز ، رثا  زا  هاگ  یشوه و  هب  یهاگ  وت  .دنور  یم  دنیآ و  یم  همه 

.تسا سیخ  همه  نامشچ 

.يوش یم  رت  هدیرپ  گنر  هظحل ، هب  هظحل  تعاس و  هک  الاح  دنا ؛ هدمآ  همه  يرتسب ، رد  هک  الاح 

.دهد تنت  هب  یناج  ات  يدروخ  یم  يزیچ  يدوشگ و  یم  بل  شاک 

.هشیمه لثم  شاب ، منیکست  ردپ ، مرارق  یب  نم 

دوب و هدیسرپ  امش  تمالـس  زا  هک  موثلک  ما  مرهاوخ  باوج  رد  هک  یماگنه  مجلم ، رـسپ  دور  یمن  مدای  زا  یبات ؟ یب  ارچ  ناج ! ردپ 
هک يرهز  مدز ، شرهز  مهرد  رازه  هب  مدیرخ و  مهرد  رازه  هب  ار  ریـشمش  نیا  نم  : » تفگ دوب ، هتفرگ  خساپ  ار  بیبط  دـیماان  هرهچ 

، شاب نئمطم  .دـندش  یم  كاله  نآ  کی  هب  همه  دـش ، یم  دراو  اج  کی  هفوک ، لها  مامت  رـس  رب  رگا  هک  ناتردـپ ، قرف  رب  اـهنت  هن 
؟ زامن ینعم  رب  يدیشک  ریشمش  هنوگچ  خاتسگ ! دوش  لال  تنابز  دنام ...» یمن  رگید  تردپ 

؟ ینار یم  بل  هب  ار  وا  دوجو  رکذ  ینک و  یم  تراسج  هنوگچ  .لامک  تیاهن  رب  شتقیقح ، رب  يدیشک ؛ ریشمش  زامن  دوخ  رب  وت 

.دریم یم  ردپ  نودب  هک  يرتخد  نزب ؛ فرح  ترتخد  اب  نم ، اب  .نک  زاب  ار  تنامشچ  ناج ! ردپ 

.تا يرارق  یب  هب  مرارق  یب  ردپ ؛ مرارق  یب  نم 

.نامب مهاگ  هیکت  ردام ؛ دعب  ینم  هاگ  هیکت  وت 

لها همه  یتـقو  شیپ ، هقیقد  دـنچ  نیمه  یتـفگ ، تدوخ  يریگ ؛ یم  مارآ  يوش ، یم  هدوـسآ  وـت  هک  مناد  یم  ناـج ، ردـپ  مناد  یم 
مه رتسب  رد  وت  ردپ ! دنک ؟ هچ  بنیز  اما  يدناوخ ؛ ارف  ار  هناخ 

.یهاگ هیکت 

رد هک  تسا  یسک  نآ  لثم  نم ، لثم  : » يدومرف ار ! نام  نازرل  ياه  هناش  دیشخب  نیکست  هچ  ار ! نام  یبات  یب  درک  مارآ  هچ  تمالک 
رورـسم تسا و  هدیـسر  دوخ  قوشعم  هب  هک  تسا  یقـشاع  لـثم  نم  لـثم  .دـسر  یم  نآ  هب  هاـگان  ددرگ و  یم  بآ  لاـبند  یکیراـت 

مـشچ ...هچ ؟ بنیز  سپ  تیادـف ، مناج  ردـپ ، اما  .تسا  هدـنبای  قشاـع و  نآ  دـننامه  زین  وت  فعـش  هک  یتفگ  تدوخ  يرآ ! .تسا »
.دنبن ار  تیاه 
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.نکم بات  یب  نیا  زا  شیب  ار  بنیز 

، رخآ نک ، زاب  مشچ  ناج ! ردپ  .مجاتحم  تیادص  هب  هک  وگب  نخس  نم  اب  زاب  شونب و  ما ، هدنابسچ  تیاه  بل  هب  هک  ار  يریـش  هلایپ 
؟ دنک هچ  وت  یب  بنیز ،

يریشمش هللا  حور  / تسا هدش  رید  رگید 

ياه فرظ  اب  زاب  اما  .هفوک  میتی  ناکدوک  دنتفگ ؛ یم  هفوک  ناکدوک  ار  نیا  .دور » یم  ام  نایم  زا  وا  درک ، ار  دوخ  راک  تبرـض  نآ  »
.وا مخز  يارب  دشاب  یمهرم  دناوت  یم  ریش  هک  دندوب  هدینش  دندوب ؛ هدیشک  فص  وا  هناخ  يولج  ریش ، زا  رپ 

ردـپ لثم  تسرد  داد ؛ یم  یناـبرهم  يوب  هک  دوب  يدرم  : » دـنتفگ یم  ناـشناردام  باوج  رد  دنتخانـش و  یمن  ار  وا  شیپ  تقو  یلیخ 
نیا رگم  .تسا  هنوگ  نیا  نانآ  اب  ارچ  تسیک و  دنتـسناد  یمن  اما  دـندرک ؛ یم  يزاب  وا  اب  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  سنا  وا  اب  ناـمدوخ ،»

دندـید هک  دـندیمهف  یتقو  .تسا  هدروخ  تبرـض  نینمؤملاریما  تقو ، نامه  دندینـش  هک  دـندیمهف  یتقو  تسین ؟ هفوک  رد  درم  همه 
رد هک  يدرم  ...يا  هنابش  ندز  رد  هن  یـشزاون و  تسد  هن  بآ و  هن  نان و  هن  دروآ و  امرخ  یـسک  هن  دماین ؛ نانآ  غارـس  یـسک  رگید 

دندیمهف یم  الاح  .دنتفر  یم  الاب  شلوک  رس و  زا  دندش و  یم  نازیوآ  شیابع  هب  هک  تسا  يدرم  نامه  تسا ، هدروخ  مخز  بارحم 
«. دشخبب امش  دروم  رد  ار  یلع  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  : » تفگ یم  نانآ  هب  ارچ  هک 

زا وا  .دوب  هتـشذگ  اهنیا  زا  راک  اما  دـندوب ؛ اـپ  يور  هک  دوب  تقو  یلیخ  دوب ؛ هتخیر  هچوک  فک  دوب و  هدـش  زیربل  ریـش  ياـه  فرظ 
.تفر ناشنایم 

يدوج مظعا  / هشیمه هودنا 

.مراد ناروف  ساسحا  بشما 

.دزیر یم  نوریب  ناگدید  زا  ار  منورد  ياه  هتخادگ  دریگ و  یمن  مارآ  مد  کی  مبلق ، ناشفشتآ 

.دود یم  یشوماخ  يارقهق  هب  هاگ  دفکش و  یم  مناکمدرم  رد  يا  هنزور  هاگن  هاگ ، مبات ، یب  هچ 
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.دنک یم  ینیگنس  ما  هدرگ  رب  نامز 

.هفوک میتی  ناکدوک  لثم  دنا ، هتشگ  رارکت  زا  رپ  میاه  ماگ  دنوش و  یم  رارکت  اه  هبرقع  تمس  رد  مناتسد 

.دهد یمن  حبص  دیون  رگید  یسک 

تسد و رد  ریـش  ياه  هساک  ناکدوک ، .تسا  هدـش  هفوک  نامیتی  همه  هارمه  هک  تسا  ییاهنت  طقف  دـندرد و  ساکعنا  زا  رپ  اـه  هاـچ 
.دشونب ریش  نآ  زا  يا  هعرج  ناشیالوم  هک  راظتنا  فص  رد  دنتسیا  یم  دنیآ و  یم  فک  رب  نان  ياه  صرق 

تـسد تساـجک  مالـسلا ! هیلع  یلع  باـیرد ! ار  ناـمز  هراومه  میتی  نیا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  هفوک  یقیمع  توکـس  هچ  میـالوم ! هآ ،
.دشاب نم  هناش  رب  شتسد  هک  تسین  يردپ  چیه  منیگهودنا و  دنا ؟ هداتسیا  فص  هب  تناجاتحم  هک  تشزاون 

یهآ دیآ و  یمن  وت  زا  ییادص  سوسفا ! .دسرب  شوگ  هب  وت  زا  ییاون  دیاش  .دنا  هدرپس  وت  هب  شوگ  اه  هاچ  دنراظتنا و  مشچ  اه  لخن 
.دوش یمن  اه  هاچ  لد  مهرم  وت  زا 
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يدمحم سابع  / خلت توکس 

تراتفرگ نامسآ  هدش  راو  هدنرپ 

تراکنا هب  اه  گنس  نهد  دسر  یمن 

تسین مک  تتهابش  نابیرغ  ماش  عمش  هب 

ترارکت حبص  هب  هتسشن  بورغ  هک  وت 

یلخن هیاس و  هاچ و  بش و  باتفآ  وت 

تراج دنز  یم  هتسبولگ  ياه  کشا  هک 

دیآ یم  هاچ  يایرد  لد  زا  زونه 

تراد بت  ياه  هناورپ  هتسخ  يادص 

دیآ یم  هفوکز  تیادص  ضغب  زونه 

تراطفا خلت  ریگولگ  هآ  يوب  و 

ییآ یم  تشهب  تمسز  يا و  هدنرپ 

ترازآ دنهد  یم  نیمز  ياه  تخرد 

ترس هب  هدز  رفس  ياوه  يا و  هدنرپ 

ترایسب ياه  مخز  رپ  هب  هدنام  هچرگا 

یناد یم  هچرگا  نونکا  يا  هدنام  هوک  وچ 

تراد دنز  یم  هفوک  بش  خلت  توکس 

بشما هاچ  توکس  بیرغ  ياه  هدنرپ 

تراوید هب  رس  هنابیرغ  دنا  هداهن 

يدمحم سابع  نارک / یب  ياه  مخز 
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یتشادن نارک  یب  ياه  مخز  يا ز  هیالگ 

یتشادن نارکوش  ریغ  هب  یمهرم  هچرگا 

طقف يدش ، نیشن  سفق  ناشلایخ  رد  ردقچ 

یتشادن ناهج  نیا  رد  سفق  زج  هک  يا  هدنرپ 

دوخ هب  بش  راد  هدیشک  ار  وت  هیاس  مامت 

یتشادن ناب  هیاس  هک  يرورپ  هیاس  تخرد 

اه هبیرغ  نیا  نایم  همه  نیا  يدنام  بیرغ 

یتشادن ناشن  تتبرغ ، ریغ  هک  يا  هبیرغ 

! نم هانپ  یب  هانپ  وت  هب  مرب  یم  هانپ 

! یتشادن نابز  مه  هک  يا  هبیرغ  رفاسم 

بش زور و  وت  هقاس  هب  هدز  هرگ  ربت  ربت 

یتشادن نازخ  یلو  وت ، ياه  هخاش  تسکش 

وتز دکچ  یم  هراتس  اه  تخب  نامسآ  هب 

یتشادن نامسآ  رد  يا  هراتس  کت  هچرگا 
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( ناضمر كرابم  هام  هعمج  نیرخآ   ) سدق یناهج  زور 

هراشا

هعمج

نابآ 1384  6

ناضمر 1426  23

oct.28.2005

يدمحم سابع   / نوتیز يوب 

.دنز یم  هجض  روک  ياه  فوب  هناخ  ياهراوید  رب  گرم ،

«. تسا کیدزن  رحس  ربص ، یکدنا  »

فقـس زور ، ره  هچرگا  ناشدـنزاسب ، سفق  هچره  رگا  .ناشدـننزب  هلوـلگ  هـچره  رگا  درک ؛ راـکنا  ناوـت  یمن  ار  حلـص  ياـهرتوبک 
.دننک بارخ  ناشرس  رب  ناشیاه  هناخ  فقس  اب  ار  ناشیاهوزرآ 

.دننک رت  کچوک  کچوک و  زور  ره  ار  ناشهاگن  قفا  ار و  ناشنامسآ  هچرگا 

.دنک یم  رت  گنشق  ار  ناشیاهرپ  نوخ ، درکن ؛ ناشرواب  دوش  یمن  دنا ، یندشنراکنا  اهرتوبک 

.دراد يرگید  هولج  یمخز ، ياه  لاب  اب  زاورپ 

.ار باتفآ  هک  هنوگ  نامه  تفرگ ؛ نامسآ  زا  دوش  یمن  ار  زاورپ  .درک  راکنا  دوش  یمن  ار  زاورپ  میدنبب  مشچ  رگا  یتح 

.دننک دس  ار  نوتیز  يوب  دنناوت  یمن  دنلب ، ياهراوید 

.تسا هتفرگ  ار  اج  همه  نوتیز  رطع 
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نیگنر دیهـش  نوخ  زا  هدز  مغ  ياه  هاگودرا  گنت  ياه  هچوک  هچره  دنوش ، رت  گنت  اهراوید  هچره  دـنوش ، رتدـنلب  اهراوید  هچره 
.دنتسناوتن گنس  هک  روط  نامه  ار ، ادخ  هک  روط  نامه  دنریگب ؛ ام  زا  دنناوت  یمن  ار  تکرب  دنوش ، رت 

.تسا گنس  زا  نامحالس 

.یگنس ره  اب  دنوش  یم  گرزب  دنوش ، یم  هداز  گنس  زا  نامناکدوک 

نامنوتیز ياه  غاب  رب  هک  یشتآ  ياه  هلعش  نامناکدوک و  کشا  اب  نامیاه  هآ  هلعـش  نامیاه و  سفن  يامرگ  هک  دمآ  دهاوخ  يزور 
.دنک نشور  هشیمه  ات  ار  نایناهج  تلفغ  ياه  بش  دریگب و  امش  رد  دینز ، یم 

کیدزن دـنک ، یگنت  سفن  راچد  ار  ایند  تلفغ  باوخ  دـنک و  روک  ار  ناتیاه  مشچ  ام  هداد  دیهـش  نارداـم  ياـه  هآ  دود  هک  يزور 
.تسا

.تسا کیدزن  دنک ، درخ  ار  ناتتریس  وید  رمع  هشیش  اه  گنس  هک  يزور 

.درک سح  ناوت  یم  رت  کیدزن  ار  ادخ  يوب  ام ، هناریو  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  نام  ياه  هناخ  رد  اهزور  نیا 

يدابآ دوواد  هموصعم  / يراگدنام هسامح 

هرجنپ تشپزا  تساه  لاس  وت  .دننز  یم  قالـش  تنانز  ناکدوک و  رکیپ  رب  یـصاع  ياهداب  .دنراشف  یم  ار  تکاخ  يولگ  اه ، هلولگ 
.يا هتسیرگو  يا  هدید  موادم  ياهرابگر  موجهرد  ار  تهانپ  یب  نیمزرس  ، یگراوآ

.تسا نیجآ  مخز  حورجم و  ییاه  هرطاخ  دولآرابغ ، خرس و  ییاه  هرطاخ  زیربل  اه  لاس  نیا  هیناث  هیناث 

.دنا هداتسیا  زامن  هب  ار  تا  يراوتسا  اهراز  نوتیز  نک ! هاگن 

تـسد اب  یتسیا  یم  وت  اما  دنا ؛ هدرک  زیت  نادند  هنوگچ  تا ، هدارا  ندرک  هکت  هکت  يارب  یلاوح  نیا  ياه  لاغـش  یناد  یم  بوخ  وت 
.ییاهر هب  نامیا  دنیآ ؛ یم  شیامن  هب  ار  تنامیا  هوکش  هظحل ، ره  هک  ییاه  ماگ  دننک و  یم  هسامح  قشم  تساه  لاس  هک  ییاه 

راـهب باـتفآ  ندـیمد  قوـش  هب  یفرب ، ییاـه  هنابـش  رد  تسا  نرق  مین  هک  منک  یم  هنارت  یمدرم  يارب  ار  اـه  هژاو  نیرت  هناقـشاع  نـم 
.لگنج هدیپس و  سنج  زا  یمدرم  هنیآ ، بآ و  رابت  زا  یمدرم  دنا ؛ هدرک  هبرجت  ار  اهدربن  نیرتراوشد  يدازآ ،
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.ار نات  یهانپ  یب  ياهزور  مناد  یم 

.ار ناترس  یب  ياه  هراتس  مسانش  یم 

مراد ربخ  ناتدرس  بش  توکس  زا  نم  »

ملظ هک  دـننادب  دـنا ، هدرک  لیمحت  ناتهاگن  يانـشور  رب  ار  يرتسکاخ  ياـهزور  نیا  هک  ناـنآ  مراد » ربخ  ناـتدرد  زا  ما  هداد  دـیهش 
.دش دهاوخ  بلاغ  متس ، هریت  ياهربا  رب  ماجنارس  امش  نامیا  دیشروخ  دنام و  یمن  رادیاپ 

هنارت يدازآ ، نیذآ  هفوکـش  ناتخرد  زارف  رب  تفاـی و  یهاوخ  ار  باـتفآ  ناـشخرد  ریـسم  قشاـع ، یکواـکچ  نوچمه  وت  هک  دـننادب 
.داد یهاوخرس  ار  تا  یگدازآ 

هنوگ نآ  گرزب ؛ ینامد  هدـیپس  رد  تساخ  یهاوخرب  وت  نافوت ! هثداـح و  نیمزرـس  يا  قشع ، هساـمح و  نطو  يا  نیطـسلف ، يا  هآ ،
.دشاب هدش  كاپ  ترکیپ  زا  زین  نارگلاغشا  ياپدر  هک  دنلبرس 

دهاوخ هلاچم  دوخ  رد  ار  نارگمتـس  تسینویهـص  يولگ  روآ ، کشا  ياهزاگ  هزیکاـپ و  رطعم و  ییاوه  رد  دیـشک  یهاوخ  سفن  وت 
.درک

! نک نفد  خیرات  ناد  هلابز  رد  ار  قافن  ملظ و  ياه  هدنام  سپ  نیرخآ  زیخرب و 

! بوکب مچرپ  ایند  ياه  هوک  نیرتدنلب  رب  ار  تا  يراگدنام  هسامح  زیخرب و 

یجنپ هجیدخ   / هلبق نیلوا 

رـصق نیا  كاـخ ، رد  دـنکارپ  یم  ار  تشهب  يوب  هک  ادـخ  هناـخ  نیا  تساـم ؛ نآ  زا  سدـق  ناریا ؟ اـی  نیطـسلف  دـنک ، یم  یقرف  هچ 
.تسا هداد  هیده  نیمز  نانکاس  هب  ادخ  هک  ینامسآ  هوکشاب 

؟ رس رد  دنارورپ  یم  ار  تا  یناریو  يایؤر  ههربا ، مادک  .تسام  نآ  زا  سدق 

؟ دهاوخ یم  راوخ  هدنکفارس و  ار  يدنلبرس  ناطیش ، مادک  دهاوخ ؟ یم  ناریو  ار  تا  يدابآ  سیلبا ، مادک 

.وت ات  دیاشگ  یم  لاب  هنارتوبک  هک  تسا  یگنس  میاه ، تسد  رد  نک ! هاگن  نم  هب 

.دراب یم  گنس  ناراب  .دهد  یم  هدژم  ار  تا  ییاهر  گنهآ  هک  تسا  یگنس  نم  تشم  رد 

.اه ههربا  رسرب  ار  نامترفن  مشخ و  میرابب  میهاوخ  یم  میتسه ، لیبابا »  » رکشل ام 

.دراب یم  گنس  زا  یناراب 
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؟ یتسه هچ  سپاولد 

.دش دهاوخ  هویمرپ  هشیمه  ات  تنوتیز ، ياه  هخاش 

! یلطاب لایخ  هچ  دنربب ؟ ار  نیطسلف  رس  دنهاوخ  یم  اهرمش 

یم ناربمایپ  ياه  مدـق  نینط  نیطـسلف ، ياـه  هچوک  رد  زونه  راـهب ! روبع  زا  تسا  يزبس  در  یـصقالادجسم ، موصعم  هاـگن  رد  زونه 
.دچیپ

.دش دهاوخ  مامت  تا  ییاهنت  سوباک  كاپ ! ياه  ترطف  هاگتساخ  يا 

.تسوت زور  زورما  .تسشن  دهاوخ  اشامت  هب  ار  دیشروخ  نانشور  تا ، یگراتس  یب  ياه  بش 

.دنشکب ریجنز  هب  ار  وت  دنناوت  یمن  يرادراخ  میس  چیه  اب 

! ناسنا هناقشاع  ياهزاورپ  يوکس  نیتسخن  يا  .تسا  نم  يوزرآ  تا  يدنلبرس 

.دوش یم  رارکت  قرو  قرو  خیرات ، هلبق ! نیلوا  يا 

.تسین یندش  بارخ  ادخ ، هناخ 

ندیماشآ دصق  اب  طقف  اهرجنخ  راب  نیا  .دندمآ  اه  « ههربا  » توسک رد  نوعرف ، نادنزرف  زورما ، .دنور  یم  ههاریب  هب  نوعرف ، نادـنزرف 
! هودنا درد و  اه  لاس  هیثرم  يا  .داتسرف  دهاوخ  يرکـشل  تا  ییاهر  يارب  ادخ  سدقم ! هناخ  يا  .تسا  هتـساخرب  سدق  يولگ  نوخ 
! درد تبرغ و  همانسانش  يا  .ار  نویهص  دشک  یم  شتآ  هب  تیاه  هلان  هآ و  زور ، نآ  .يزور  دننک  یم  زاب  رـس  تا  هشیمه  ياه  مخز 

یمن یتسد  چیه  .دش  دهاوخ  ناشورخ  یلیس  تنادنزرف ، يراج  ياه  نوخ  .يزور  دنـشک  یم  دق  تکاخ  رب  هدش ، هتخیر  ياه  نوخ 
.دنام یهاوخ  هنادواج  سدقم و  هرامه  زیزع ، سدق  وت ، .دریگب  هرخس  هب  ار  وت  تسادق  دناوت 

هدازرکاذ نیسح  دیس  ! / وش شتآ 

؟ تسین وت  لام  كاخ  نیا  رگم 

!؟ یتسین ردام  نیمه  دنزرف  وت  رگم 

!؟ تسین اجنیا  ياوه  هرطاخ  زا  رپ  وت  ياه  هیر  رگم 
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دیاش .كاخ  نیا  یگداتـسیا  يارب  تسیاب  تدوجو  همه  اب  سپ  يا !؟ هتخوماین  ار  نداتـسیا  كاـخ ، نیمه  رد  ندروخ  نیمز  اـب  رگم 
! دشاب هدرک  تشوخلد  نارگید ، ناتسد  یمرگ  لایخ 

! دیآ یمرب  یسک  تسد  زا  يراک  يدرک  یم  رکف  دیاش 

.دشاب هدروآ  دوخ  هب  ار  وت  دیاب  اه  لاس  نیا  غورف  یب  ياه  همزمز  توکس و  اما  دشاب ؛ روط  نیمه  مه  دیاش 

.دنام یمن  رادیاپ  فقس ، نیا  وت  روضح  یب  دنادرگزاب ، وت  هب  ار  وت  هناخ  دهاوخب  مه  یسک  رگا  یتح 

زا راک  نک  رواب  دوش ! یمن  رتدـب  هکنیا  زا  عضو  رگید  نیـشنب ؛ هثداح  نتم  رد  اجنیا و  ایب  اجنیا ؛ ایب  ییاجکان ، ياـیند  نیا  ياـجک  ره 
.تسا هتشذگ  ثیدح  فرح و 

نوخ اب  ای  وت و  نوخ  اب  ای  الاح  دوش ؛ باریـس  دیاب  هنـشت  كاخ  نیا  هدیـسر ؛ نوخ  هب  راک  .درادن  يا  هدیاف  هرکاذم  تسـشن و  رگید 
شتآ وش ، گنـس  دوخ  سپ  .دیـشک  دهاوخ  شوغآ  رد  ار  شرگید  نادنزرف  یـشابن ، وت  رگا  یتح  دوش ، دازآ  هک  تردام  .تنمـشد 

.تفیب بش  ناج  هب  وش و 

ییاضر هدیمح  يدازآ /

دورن الاب  وت  شوغآ  زا  هناریو  بش  »

! سدق يا  نم  هرجنح  رد  هدش  ناریو  ضغب  دورن  ادوهی  موقلح  هب  وت  كاپ  نوخ 

ار تیاهدرد  دنا ؟ هدرشف  ار  تیاوه  هنوگچ  دنونش ؟ یمن  ار  تیادص  دنمهف ، یمن  ار  وت  هنوگچ  سدق » يا  نم  هرجنپ  یب  هناخ  نیلوا 
!؟ دنرادن یمهرم 

.دنونش یمن  ار  تیادص  دنا ، هدرک  ناراب  هلولگ  ار  تیولگ  رون ، دیما  هب  یمشچ  یکیرات و  رد  یمشچ 

، ار تهانپ  یب  ناکدوک  وت  اب  ادص  مه  ار ، تا  هدشمگ  ياهزرم  وت  اب  ادص  مه  ار ؛ تروشک  ياه  هراپ  وت  اب  ادـص  مه  مینز  یم  دایرف 
مه .مینز  یم  دایرف  ار  تناریو  ياه  هناخ  ار ، تا  هتخوس  ناـتخرد  وت ، اـب  ادـص  مه  ار ؛ تا  هدـیدغاد  نارداـم  ار ، تا  یمخز  ناردـپ 

.میزات یم  هثداح  غاد  ياه  نافوت  رد  وت  اب  ادص 

.ار سدقملا  تیب  دناود  یم  مشچ  اه  هیواز  اه و  هرانک  رد  ناطیش 
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.دنچیپ یم  تیاه  ماگ  رب  اه  هداج  یشک و  یم  شود  هب  ار  تتارطاخ  هانپ ، یب  هراوآ و 

.شمارآ يارب  ار  وت  دنهد  یمن  ناما  یکلپ 

نانچ ار  وت  ندرک ، یگدـنز  رپرپ  زورما  ات  یکدوک  زا  لاس ، یـس  .یـشک  یم  شود  هب  ار  تا  یگراوآ  اه و  هناـخ  یناریو  لاـس  یس 
.یلاخ ياه  تسد  اب  یتح  يا ؛ هداتسیا  زورما  هک  تسا  هدرک 

.ار تدوصقم  دنا  هدش  هدنرپ  ناهج  ياه  گنس 

.دوش هدینت  مهرد  نامیادص  ات  مینز  یم  دایرف  ار  تیمولظم  وت  اب  ادص  مه 

زورید تسا ؛ زاب  نانچمه  اما  تیاه  مشچ  يا ؛ هدـنارذگ  یهایـس  رد  ار  زور  ماـمت  .مینز  یم  داـیرف  ناـج ، ياـه  هیـال  نیرت  قیمع  زا 
زا ایرد  مه ؛ رانک  رد  نایرج  رد  دور  نیدنچ  وت  اب  میا  هدش  ادص  مه  ...زونه  ادرف  تسا و  هتـشذگ  نزرب  نیا  زا  یمخز ، يرباع  نوچ 

.تسام زا  یباریس  ار  كاخ  نیا  یگنشت  تسام ، نآ 

.يدازآ يدازآ ، يدازآ ، میا ، هتشاداو  كاوژپ  کی  هب  ار  نامیولگ  اه ، هلصاف  زا  اهر  تسد ، رد  تسد  مینز  یم  دایرف 

ییاضر ناراب  / دنهار رد  اه  لیبابا 

« الدَعَو اطِسق  َضرَالا  ُأَلمَیَف  »

! ادخ هناخ  يا  سدق ،

! تنادنزرف زا  ریگ  تسد  زیخاپ و  هب 

.دز مهاوخ  دایرف  وت  رطاخ  يارب  زین  نم  زورما  هک  رآرب  گناب 

داـی اـب  منارذـگ ؛ یم  وـت  داـی  اـب  ار  تعاـس  ره  زور و  ره  هک  ناـنوچ  دروـخ ؛ دـنهاوخ  هرگ  وـت  رطاـخ  يارب  زورما  نم  ياـه  تـشم 
.ناشنینوخ ياه  هیفچ  دای  اب  تنادنزرف ،

تا « هرودـلا دـمحم   » تیموصعم ما و  هدربن  دای  زا  ار  تناکدوک  مان  نم  .ار  تیاه  هاگودرا  ار و  تیاـه  هچوک  مسانـش ؛ یم  ار  وت  نم 
.ار

.تسوت يدازآ  هنشت  نم  كاخ  بآ و  تسین ؛ بیجع  دیرگب ، وت  يارب  منطو  نامسآ  رگا  زورما 
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! سدق

! مناردپ هاگ  هلبق  نیلوا  يا 

.دز دهاوخ  روهظ  شوخ  میمش  هک  روایب  بات  شاب و  روبص 

.درآرب رس  ریدقت  زبس  ياه  هداج  تشپ  زا  دوعوم  هک  ماگنه  نآ  تسین  رید 

.خرس ياه  ثلثم  هرصاحم  زا  يوش  دازآ  هک  ماگنه  نآ  تسین  رید 

! دنهار رد  ادخ  لیبابا 

كاخ زا  رـس  وت  ناناوج  رگید  راب  دمآ و  دـهاوخ  دوعوم  .دـش  دـهاوخ  راوآ  وت  نابـصاغ  رـس  رب  ایند ، ياه  هزیر  گنـس  همه  يرآ ،
هب ار  وت  مهد  یم  دیون  يرآ ، مسینویهـص »  » ناشوپ همکچ  نیکرچ  ياه  ماگ  زا  دـش  دـهاوخ  كاپ  وت  نحـص  .دروآ  دـنهاوخ  نوریب 

: هک نشور  يادرف 

(1)« املظ اروَج و  تَئُلم  امَک  الدَعَو ، اطِسق  ُضرَالا  ُألمَیَف  »... 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا   / متسین نیگمغ  نم 

.دندرم یم  يدوبن ، وت  رگا  يزور  دیاش  هک  اه  گنس  يا و  هدنز  وت  نوچ  متسین ؛ نیگمغ 

ناسنا دای  رد  يرآ  .تسا  نیگنـس  تا  هرجنح  رد  هک  يدایرف  دـنز و  یم  جوم  قشع  نشور  هشیمه  ماـن  وت  رد  نوچ  متـسین ؛ نیگمغ 
؛ دوش یم  افوکشون  یتشونرس  وت  رد  .تسوت  ضحم  تقادص  تماهش و  زا  یکاح  خیرات  تاحفص  مامت  رد  تمان  يا و  هدنز  هشیمه 

هدمآ هناربص  یب  مشاب ، هدرک  ربخ  ار  اهربت  هکنآ  یب  متـسین ، نیگمغ  .شیدنیب  رت  نشور  نشور و  یحبـص  هب  رتزبس ، يدـیما  اب  وت  و 
هتوب هتوب  ادرف  يراج ! تزبس  ياه  گر  رد  نیطـسلف  روش  يا  .دـنا  هدوب  تداعـس  یکاپ و  نارادـماغیپ  هشیمه  اهرحـس  میوگب  اـت  ما 

متس هشیر  درابب ، هک  يدنوادخ  بضغ  مشخ و  نامـسآ  زا  دیایب و  هک  شوج  هب  نیمز  ياه  گر  رد  نوخ  دیور و  یم  خرـس  نوتیز 
؛ متـسین نیگمغ  نم  .خرـس  يا  هشیدـنا  هب  يراد  نامیا  ربص ، نایاپ  هب  يراد  نامیا  وت  نوچ  متـسین ؛ نیگمغ  نم  .دـنازوس  دـهاوخ  ار 

تباجا شیاعد ، ياه  هخاش  زا  يزور  منئمطم  نم  .دـنک  یم  اعد  تیارب  دزیر و  یم  کشا  وت  يارب  شا  هداجـس  رـس  رب  مرداـم  نوچ 
.دیچ یهاوخ 
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هداز یقت  هبیط  / يدازآ ياوه  رد  سفنت 

! شکب دق  یگنس  ياهراوید  تشپ  زا 

.دراد تسود  نیمزرس  نیا  ار  وت  ندیشک  دق 

.دناوت ندش  گرزب  دهاش  اه ، گنس  نیا  هکت  هکت  كاخ ، نیا  هرذ  هرذ 

لاقترپ و هتخوس  مین  ناتخرد  يـال  هبـال  زا  وت  درذـگ و  یم  هک  زور  ره  يوش ، یم  رت  گرزب  گرزب و  وت  درذـگ و  یم  هک  زور  ره 
تسود ترو  هلعش  نامشچ  رد  ار  دیما  قرب  هراتسرپ ، ياه  بش  .دنز  یم  هناوج  كاخ  نیا  لد  زا  هزات  يدیما  ینک ، یم  روبع  نوتیز 

، يدایرف چیه  .دزادنایب  نایخزود  ناماد  رد  دناتسزاب و  وت  زا  هسوسو  هب  دناوت  یمن  ینمیرها  چیه  تسوت ، هنیس  رد  هک  یتشهب  .دنراد 
.درادن زاب  تکرح  زا  ار  وت  یمشخ  چیه 

.دنتسین اهنت  وت  ياه  هناش 

.تسوت دنمتردق  ياه  تسد  هاگ  هیکت  مه  زونه  سدقملا  تیب 

.دنوش تداهش  خرس  ياه  هلال  نیمزرس  تنابیرگ ، راذگب 

.دزیرب تنوخ  راذگب 

هزادنا ره  یگریت ، طلـست و  ياه  شافخ  .دنامن  اه  گنـس  ندییور  يارب  ییاج  رگید  هک  اه  قیاقـش  دـنوش  باریـس  ردـق  نآ  راذـگب 
.دننکفایب هدرپ  تا  یگدازآ  تقیقح  باتهم  رب  دنناوت  یمن  مه  زاب  دنوش ، هریچ  ار  وت  ياهزور  ییانشور 

ار وت  نوخ  ياه  هرطق  هزادنا  ره  دنهد ، رارق  شیوخ  ینمیرها  ياه  كرهش  راصح  رد  ار  وت  هزادنا  ره  دبای ، همادا  دربن  نیا  هزادنا  ره 
وت تیمولظم  دنناوت  یمن  دنشاپب ، تیاهرهش  رس  رب  ار  گرم  درگ  هزادنا  ره  دنشکب ، رس  هعرج  هعرج  شیوخ  هناتـسم  ياه  هدنخ  رد 
نت هراپ  هک  وت  نت  هراپ  اهنت  هن  نیطـسلف ، .تسا  ناتـسرپ  قح  مامت  سدقم  هناخ  هک  وت ، نآ  زا  اهنت  هن  سدقملا  تیب  .دـنزاس  ناهنپ  ار 

.تسام همه 
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یمن سک  چیه  هک  يا  هدناود  هشیر  نانچ  وت  نیمزرس و  نیا  هرطاخ  رد  تسا  يراج  ناشدای  زونه  وت  دادجا  وت و  ناردام  وت ، ناردپ 
.دنک عطق  كاخ  نیا  زا  ار  وت  دناوت 

.دنکش یم  مهرد  ار  زواجتم  ياه  یتشک  مامت  هک  تسا  باتشرپ  نانچ  تدولآ  مشخ  ياهدایرف  جاوما 

.دوش نوفدم  خیرات  هایس  ياه  گرب  رد  یتحار  هب  هک  تسین  يزیچ  وت  تبرغ  ییاهنت و 

.تسا کیدزن  ناشندمآ  لصف  اما  دنا ؛ هدماین  زونه  هچرگا  وت  ياهراهب 

.تسا هدنامن  ناشنایاپ  هب  يزیچ  رتسکاخ ، نوخ و  ياهزور 

! هدب همادا  ار  تهار  تسا ، کیدزن  وت  يدازآ  .دوش  یم  هتساک  نامسآ  رابغ  زا  هظحل  ره  نک ! هاگن  ور  هبور  هب 

.دنک یگدنز  اضف  نیا  ياه  گر  رد  دیما  زونه  راذگب 

.یشکب سفن  ار  يدازآ  یناوت  یم  وت  .تسا  هدنامن  هار  نایاپ  هب  يزیچ  گنجب ؛ سپس  يا ؛ هدوب  رورغرپ  هشیمه  وت 

يریما نیسح  / سدق هزات  مخز 

دیاب دایرف  تخیر ، دیاب  کشا  تسا ! هتفر  باوخ  هب  هک  یمـشچ  رب  ياو  دشوج ، یمن  هک  ینوخ  رب  ياو  دزرل ، یمن  هک  یلد  رب  ياو 
بلق نداتسیا  يادص  .تسا  نرق  ناناملسم  تریغ  کحم  سدق ، .تسا  مالـسا  سومان  سدق ، تفرگ ! دیاب  شتآ  دش ، دیاب  ریت  درک ،

یم ورف  ار  ناشمارآ  هناخ  ياه  هشیش  نیطسلف ، ناگتـشک  توکـس  يادص  .دنک  یم  هراپ  ار  نامـشوگ  هدرپ  دراد  ینیطـسلف  ناکدوک 
.میرادنرب گناب  رگا  میرواینرب ؛ دایرف  رگا  مینارک ؛ ناروک و  .دزیر 

لد هنرگو  تفاتش ؛ دیاب  دلان ، یم  روج  زاهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  زا  یسک  دیآ ؛ یم  تقو  یب  ناذا  يادص 

ناریو ناـش  هناـخ  دـنا ، هجنکـش  ریزهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تما  تبرغ ، ياـیفارغج  زا  يا  هشوگ  رد  .دنکـش  یم  هللا  لوسر 
.دیآ یم  نوخ  يوب  .هدش  ناشیزور  یگراوآ ، تسا و 
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ناطرـس دـناود ، یم  هشیر  مالـسا  ناـج  رد  دراد  درد  .دوش  یمن  هنهک  دیهـش  مخز  .تسا  هزاـت  زوـنه  مالـسا ، لد  رد  نیطـسلف  مخز 
.دیآ یم  درد  لها  نیلاب  رس  رب  قشع  بیبط  .تسا  یبیبط  رظتنم  ناهج  هدرک ، دوبک  ار  ناهج  مسینویهص ،

! دشاب ناملسم  ياه  تلم  يرامیب  نیرت  گرزب  يدرد ، یب  دنکن 

.تخادنا اپ  زا  ار  درد  دیاب  تفر ، ناطرس  هزرابم  هب  دوخ  دیاب  .دروآ  ياج  هب  دیاب  ار  راظتنا  مسر  دراد ، یبادآ  بیبط ؛ راظتنا 

يریما نیسح   / اه کشا  هلبق 

.دنصقر یم  نوتیز  تخرد  درگ  اه  گرگ 

جح دننک ! یم  فاوط  سدق  درگ  رب  هک  دیرگنب  ار  اه  تب  وک ؟ ناتاهربت  منارواب ! مه  دینک ! نشور  شتآ  هدـمآ ، متدایع  هب  تشحو 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  نات  هتـسب  رید  ياهدهع  دیدرک  شومارف  اجک  .هّکم  زا  ار  اه  بقل  نتـشگرب  دـیرگنب و  ار  اه  مان  لطاب 

.دنا هدرک  گرزب  مخز ، نادنزرف  کشا ، ناردام  ار ؟

اب دننک و  یم  فاوط  گنفت  درگ  سدقملا ، تیب  نایجاح  دور ، یمن  جح  هب  یـسک  اجنیا  .دنهد  یم  گنـس  هویم  نوتیز ، ياه  هخاش 
ییـالال دـنا و  هدرک  شوـخ  گنـس  یقیـسوم  هـب  لد  مـخز  ناـکدوک ، .دنـشوپ  یم  نتــشگنرب  نـیلعن  دـندنب و  یم  مارحا  کـجنران 

.دروآ یمن  ربخ  یسک  دنا و  هدش  دیهش  اه  كدصاق  اجنیا  هلال !؟ ردقچ  هتفخ ؟ كدوک  ردقچ  .دنناوخ  یم  ار  اهرزودلوب 

.دوش یم  هتفرگ  هن  دوش و  یم  هداد  هن  یناگدژم  تساه  لاس 

هـسردم شفک  نیلوا  زونه  هک  تسا  یکدوک  رتوس ، نآ  هتـشک  ود  دیرابن ، ممخز  هچغاب  رب  دـیزون ، مدـیپس  ناوسیگ  رب  منارواب ! مه 
! دیبایرد ار  وا  هدرکن ؛ هراپ  ار  شا 

«. دنزرف یب  ناردام  دجسم  تساه و  کشا  هلبق  سدق ، : » دیسیونب دیمانب و  سدق  ار  ناتاه  نابایخ  همه 
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هدیمهف نیسح  دمحم  تداهش 

هراشا

هبنشکی

نابآ 1384  8

ناضمر 1426  25

oct.30.2005

یتیاده نیسح  / نابایخ دنچ  زا  رتوس  نآ 

کچوک ياهاپ  اب  گرزب  مدق 

! لاسدرخ ربهر  اغیرد 

.تسا هدوبن  هناکدوک  هاگ  چیه  نونج  قشم 

 ! ...لاسدرخ ربهر  اغیرد  كاخ ، هدرشف  تسوپ  زا  ناجیه  شوارت  قامعا و  زا  يدایرف 

.دننزب نوریب  اه  قیاقش  ات  راشفب  تسوت ؛ تشم  رد  ارحص 

یم تسد  هب  تسد  ار  تیاون  اهرهـش  دـننادرگ و  یمرب  تیوس  هب  اهراطق  .تسـش  یهاوخ  نینوخ  ياهراس  همـشچ  رد  ار  تکزان  نت 
.دنا هتخاب  تساه  لاس  ار  هیفاق  هک  دنا  یتارشح  وت  فاصم  رد  اه  کنات  .دنرب 

.دنوش یم  دگل  فورح ، اه ! هیفاق  اغیرد 

ساره ساره ، .يود  یم  يراد و  یمرب  ار  ترس  .دنزات  یم  دنا ، هتخاب  هک  ییاه  هیفاق  رب  نانچمه  اه  کنات  دنرب و  یم  رس  ار  اهرعش 
رد ار  تناج  یشاب ! هدنام  دنشاب و  هتفر  توکلم  نارفاسم  هک 
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ياهاپ اب  گرزب  مدق  درک ! دهاوخ  تا  هقردب  اه  هچوک  مامت  رس  ات  هک  نادیهـش  مان  هودنا  هودنا ، .يود  یم  يراذگ و  یم  تنادمچ 
.اه كاخ  معط  زا  تسا  هتشگزاب  هک  ار  تلاسدرخ  نیتوپ  مسانش و  یم  ار  وت  کچوک ؛

دهاوخ اه  نرق  نهاریپ  رد  گنچ  هک  ار  تا  یگلاس  هدزیس  دیآ و  یم  نامسآ  ندیـسوب  زا  هک  ار  تعیـسو  دنخبل  مسانـش و  یم  ار  وت 
.تسدارف ناگتشرف  ياوجن  هب  تسا  یناکلپ  وت ، زاورپ  زا  رتوس  نآ  .دز 

رد نیمز  راب  هدزیـس  .ییوگ  یم  نامـسآ  شوگ  رد  يزیچ  يوش و  یم  دـنلب  راـب  هدزیـس  وت  دریگ و  یم  تشوغآ  رد  باـت ، یب  نیمز 
.دننز یم  نوریب  اه  قیاقش  دوش و  یم  هدرشف  تیاه  تسد 

.تخیوآ دنهاوخ  رهش  نینوخ  هزاورد  رب  ار  تیوب  راب  هدزیس 

! کچوک ياهاپ  اب  گرزب  مدق 

.دز دهاوخ  وناز  يا  هتشارفارب  وت  هک  یتریح  مچرپ  ریز  یسک  .دش  دهاوخ  ریپ  وت  ناجیه  رد  یسک  رت ، فرط  نآ  نابایخ  دنچ 

.تخوس یهاوخ  اهرارف  مامت  رب  یعمش  نوچ  یلاب و  یم  اه ، لاس  ياپ  هب  اپ  دش و  یهاوخ  گرزب  وت 

نآ اب  تمـسانش  یم  هک  ییوت  نابایخ ، دـنچ  زا  رت  فرط  نآ  اما  دزیخ ؛ یمرب  تماـن  زا  هرذ  هرذ  یناـهج  رت ، فرط  نآ  ناـبایخ  دـنچ 
! نیسح نیسح »! : » دشک یم  دایرف  قامعا  زا  هک  تدنبرس  اب  گرزب ، ياه  مدق  کچوک و  ياهاپ 

عیـسو دنخبل  نآ  اب  اه ، كاخ  معط  زا  تسا  هتـشگزاب  هک  لاسدرخ  نیتوپ  نآ  اب  تمـسانش ؛ یم  هک  ییوت  نابایخ ، دـنچ  زا  رتوس  نآ 
.دیآ یم  نامسآ  ندیسوب  زا  هک 

يدمحم سابع   / وتسرپ

.دچیپ یم  نابایخ  نهذ  رد  دنود ، یم  هسردم  ات  هک  تکچوک  ياه  ماگ  يادص  حبص ، زور  ره  زونه 

.دنک یم  رادیب  تندز  سفن  سفن  يادص  ار  اه  تخرد 

هدزیـس نهاریپ  يوب  هک  تساه  لاس  یبوچ  ياه  تکمین  .ار  بل  ریز  ياـه  همزمز  دـنراد  رطاـخ  هب  بوخ  هسردـم ، ياـهراوید  زونه 
.دنا هدرکن  شومارف  ار  تا  یگلاس 

هدش گرزب  ردق  نآ  دندیمهف ؛ یم  بوخ  اه  هدنرپ  ار  تیاه  مشچ  .داد  یم  نتفر  يوب  تیاه  شفک 
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.يدش یمن  اج  نیمز  رد  رگید  هک  يدوب 

.درک یم  تگنت  سفن  رهش ، ياوه 

.ینک زاورپ  یناوت  یمن  تا  هسردم  فیک  اب  يدوب  هدیمهف 

.درک یمن  تا  هدز  ناجیه  هسردم  گنز  يادص  رگید 

.هتسشنن تا  هناش  رب  نامسآ  تسا  تقو  یلیخ  يدرک  یم  لایخ  .درشف  یم  ار  تیولگ  روجدب  اه  نیشام  دتمم  قوب  يادص 

.يدوب هدرک  ادیپ  دوب  تقو  یلیخ  هک  ار  نتفر  ریسم  يدش  یم  هریخ  زور  ره 

یم زییاپ  ره  اهوتـسرپ  هک  روط  نامه  یتفر  .دش  یم  رتدـنت  دـنت و  تیاه  سفن  هیبش  تیاه  ماگ  يدرک ؛ مکحم  ار  تیاه  شفک  دـنب 
ندینـش گنتلد  هرابود  هک  هلحم  دجـسم  یبآ  ياه  یـشاک  يارب  ار  تا  یگلاـس  هدزیـس  دـنروآ  یم  ربخ  زونه  اـه  كدـصاق  .دـنور 

؛ دشاب هتفرگ  ام  زا  ار  وت  دیاش  گنج ، میقتسملا .» طارـصلا  اندها   » یتفگ یم  یتقو  دیزرل  یم  هک  ییادص  نامه  تسا ؛ هدش  تیادص 
یم شود  رب  ار  هراوهام » ياه  شید   » هک ییاه  ماب  تشپ  ینیگنس  ریز  رهش ، هدولآ  باوخ  ياهراوید  یتح  هک  هتسناوتن ، ار  تمان  اما 

اه و نیـشام  غیج  يادـص  رد  هتخیمآ  ياه  برـس  گـنراگنر و  ياـه  مسا  همه  نیا  مدآ ، همه  نیا  مد ، دود و  همه  نیا  نیب  دنـشک ،
رس دوش ، یم  کح  ناشیاه  هنیس  رب  هک  وت  لاثما  مان  اب  ات  دننک  یم  وزرآ  هرهلد ، ياهراون 

اـشامت هب  ناشیاه  هناش  رب  ار  ناتیدنلبرـس  ات  دـننک  دـنلب  رـس  ندـمت ، هب  یهتنم  ياه  هچوک  ياـنگنت  رد  دـننک و  رپس  هنیـس  اـه  هچوک 
.دنراذگب

يدابآ دوواد  هموصعم   / خرس هار 

هب نیدالوپ  یمزع  اب  سپ  تسین ؛ یتشگزاب  ار  خرس  هار  نیا  هک  یتسناد  یم  يدرک ، یم  اپ  هب  ار  تا  هسامح  ياه  نیتوپ  هک  زور  نآ 
.يداتفا هار 

.دیشک شوغآ  رد  ماجنارس  ار  تدنلب  حور  هک  يدش  ینامسآ  رگ  هراظن 

.دنک هبساحم  تسناوتن  یمجنم  چیه  ار  تبلق  هراتس  تعسو  اما  تا ؛ همانسانش  تیاور  هب  يدوب  کچوک 
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.تسا هدرک  کیدزن  زاورپ ، شخب  تزع  ياه  يدـنلب  هب  هنوگ  نیا  وت  ياه  ماگ  ار  زارفرـس  كاخ  نیا  هثداـح ! هساـمح و  دـنزرف  يا 
.تساخرب ریباعت  نیرتابیز  هب  هنازرف  ماما  نآ  ار  تا  یگلاس  هدزیس  خرس  زار 

.درواین بات  ار  سرتسد  رد  نامسآ  نیا  شدیشر ، ياه  لاب  هک  يا  هدنرپ  نآ  وت 

.دندوشگ تهب  هب  ناهد  تندید  زا  اه  ناشکهک  هک  نشور  ردق  نآ  ینامشچ  اب  یتفر 

.يدیچوک اهتنم  یب  یبآ  نیمتفه  تمس  هب  يدرک و  زاب  ار  تنیجآ  هلولگ  ياهرپ 

هک یناردام  كاپ  ياـه  لد  رد  یتسه ؛ وت  .زوس  تقاـط  تسا و  راوشد  نآ  رد  سفنت  هک  تس  يا  هدوهیب  كاـخ  وت ، زا  یلاـخ  نیمز 
.دندوشگ شوغآ  نینهآ  يا  هدارا  اب  ار  عافد  تخس  ياه  لاس 

.نیمزرس نیا  زیخ  هلال  ياه  نابایب  رد  نطو ، نیا  هچوک  هچوک  رد  يا ؛ هدنز  وت 

.دنیوپ یم  مطالت  هب  ایرد  سنج  زا  ینادرم  ار  تهار  تسا و  ناملالقتسا  رادتقا و  راذگ  ماو  تنتفر ،

.دننک زیربل  اه  هنارت  نیرت  هوکشرپ  زا  ار  نطو  ياوه  ناگدنرپ ، ات  دنشکب ، دق  هناربونص  كاخ ، نیا  نادنزرف  ات  یتفر  وت 

.دندیچیپ دوخ  هب  مشخ  زا  یثعب  یشحو  ياه  کنات  دنلبرس و  نیرفآرورغ و  یتفر 

.يدوبر تراگزور  نادرم  زا  ار  يدرم  ناوج  يوگ  هک  ممانب  تناوجون  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  وت 

.تسا گنهامه  دنوادخ  برقم  ناگتشرف  ياه  لاب  يادص  اب  تیادص  نینط  نزب ! ادص  ار  ام 

.مینک سح  نام  یکیدزن  رد  ار  توکلم  ات  نک  نامهاگن 

هب يدرک و  انش  تداهـش  هچایرد  تمـس  لاب ، کبـس  ییوق  نوچ  سپ  دیبات ؛ یمنرب  ار  گنت  نیمز  نیا  ترارق  یب  ناج  هک  مناد  یم 
.یتفاتش یگناگی  سونایقا  يوس 

.دیشک ریوصت  هب  ار  اه  هسامح  نیرت  گرزب  رخاف ، نینچ  هک  میاتس  یم  ار  تناوجون  نامیا  دیواج ! دهاش  يا 

یجنپ هجیدخ   / خرس زاورپ 

.تسور شیپ  کنات ، رس و  تشپ  رهش ، ...يود  یم  تخس  تیاهاپ و  رد  ینک  یم  هصالخ  ار  تا  یگلاس  هدزیس  تردق  ناوت و  مامت 

.يا هداتسیا  هکرحم  نایم  تسرد 
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رد یتشادرب و  هسردم  یبوچ  ياه  تکمین  تشپ  زا  ار  تا  یناوجون  هراب  کی  .تسا  هدـناشک  اجنیا  هب  ار  وت  كاخ ، نیا  زاونلد  رطع 
بل و رب  يدنخبل  اب  ردام  هک  زور  نآ  ات  يداتسیا  تفرح  ياپ  هنادرم  .مدش و  درم »  » نم هک  یتشارفارب  دق  یتخیر و  یتشپ  هلوک  کی 

.درک یهار  ار  وت  مشچ ، رد  یکشا 

یم رورم  ار  اه  سرد  مارآ  تیاه ، یـسالک  مه  .تسیرگن  یم  ترـسح  اب  ار  وت  يالاب  دـق و  يا ، هنارداـم  ياـه  هاـگن  یتفر و  یم  وت 
.ار مدقم  طوطخ  اهرگنس و  اهزیرکاخ و  هشقن  وت  دندرک و 

.یتفرگ یم  ارف  قشع  يابفلا  وت  تخومآ و  یم  ملع  يابفلا  ملعم ، .دوب  اهر  ههبج  نامسآ  رد  هشیمه  تلایخ  هدنرپ 

یمن شزومآ  یقـشاع  یتفگ : .ینیبب  یماظن  شزومآ  دـیاب  دـنتفگ : .درادـن  دوز  رید و  قشع  یتفگ : .تسا  دوز  تیارب  زونه  دـنتفگ :
یناوجون دوب ؟ هلاس  دنچمالسلا  هیلع  مساق  يداتفا ؛ یم  البرک  دای  هب  وت  يرادن و  رتشیب  لاس  هدزیـس  یکچوک ، زونه  دنتفگ : .دهاوخ 

ات يدـناشک  یکیتسالپ  ياه  پوت  یکاخ و  ياـه  هچوک  زا  هسردـم ، ياـه  تکمین  تشپ  زا  ار  تیاـه  هدـنخ  اـه و  تنطیـش  ار ، تا 
.يداتسیا هکرعم  طسو  تسرد  هک  وت  رس و  تشپ  رهش  ور ، شیپ  اه  کنات  .مدقم  طخ  طسو  ات  زیرکاخ ، ات  رگنس ، ات  ههبج ،

.ینیبب دنروخ ، یم  خرچ  اوه  رد  هک  ار  اه  ندب  هتخوس  ياه  هرذ  یناوت  یم 

.ینک سح  ار  نوخ  معط  یناوت  یم 

! يوش گرزب  يدرگرب و  یناوت  یم 

.ینیرفایب گرزب  يا  هسامح  یگلاس ، هدزیس  رد  یناوت  یم 

.دیامیپب هبش  کی  ار  هلاس  دص  هر  یلفط ، دوش  یم  .دوب  گرزب  یکچوک  مامت  اب  دوش  یم 

هتخوس رهش  ینامب و  .ینازوسب  لد  هدیدغاد  ناردام  ياه  هجـض  يارب  ینامب و  یناوت  یم  نتفر ، ندنام و  نایم  تسرد  ییوت ؛ کنیا 
موهفم بوخ  هچ  یگلاس  هدزیـس  رد  وت  .ینامب  ات  یتفر  يدـیزگرب ؛ ار  مود  هار  وت  .يورب  ینامن و  یناوت  یم  ای  .ینیـشنب  اـشامت  هب  ار 

! راجفنا يادص  ...هس  ...ود  ...کی  يدوب ! هدیمهف »  » ار ندنام » »

! دندید همه 

اب .دندیشاپ  اه  نامسآ  هب  ار  شرتسکاخ  اهداب  .دش  ناتـسلگ  شیارب  شتآ  .تفر  شتآ  هب  راو  لیلخ  نیـسح »  » هک دوب  دهاش  نامـسآ 
! درک زاورپ  هلاس  هدزیس  هناورپ  کی  کجنران  راجفنا  يادص 
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نیدلاردب مظاک  دمحم  «/ يا هدیمهف   » ار کجنران  روظنم  دبال 

.دیا هتفرگ  بش  وب  هک  امش  متسه ؛ امش  اب 

دیهاوخ همیمض  ار  دوخ  تراقح  هب  فارتعا  مناد  یم  دینک ؛ هرباخم  ام  يارب  هنحـص  نیا  زا  ار  شیوخ  نادجو  تشادرب  ادخ  هب  ار  وت 
.درک

؛ تسا هدیباوخ  کجنران  نیا  تشپ  يرادیب ، زا  ییایند  هک  دهد  یم  یهاوگ  یناسنا  ره  هدیمهف  ریمـض  .دیورب  يرود  هار  تسین  مزال 
.ییاهر زا  ییاهدنب  حیجرت 

تمـس هب  ار  همه  وب ، شوخ  یجنران  نانوچ  کجنران  نیا  دنیـشنب ! تواضق  هب  هنافـصنم  ار  کـچوک  ربهر  نیا  یگرزب  دـیایب و  اـیند 
زا فرح  .دننکـش  نادـکمن  اـما  دـنا ؛ هدـنز  نآ  شخب  تاـیح  تکرب  زا  هک  ییاـه  ملق  هـب  میرادـن  يراـک  .دـناوخ  یگدازآ  هناتـسم 

.دز هرگ  مالسلا  هیلع  مساق  ترضح  تعاجش  زا  يا  هشوگ  هب  ار  شیوخ  تیوه  هک  تس  یناوجون 

! ییابیز يرادربوگلا  هچ 

ندرگ رـس و  کی  شلاس  نس و  دوب و  رت  گرزب  دوخ  یگلاس  هدزیـس  زا  وا  دیجنگ ؛ یمن  ایند  نیا  رد  هدیمهف  تئرج  هک  دیهدب  قح 
نیا هب  یعقاو  يدازآ  تشاذگ ؛ ناهج  ياه  یگنشق  نیرتیو  رد  ار  شا  هنوگرتوبک  حور  وا  رت ! هدیمهف  دیواج ، حالطصا  هب  نادرم  زا 

بالقنا تنیط  رد  دیناوت  یمن  هک  امش  رشب ! قوقح  تیفاع و  تلفغ و  نادرم  دیا ، هداتـسیا  رود  هک  امـش  متـسه ؛ امـش  اب  .دنیوگ  یم 
هداتـسیا رود  یگنییآ  ناسنا و  اب  نآرق ؛ هدروخن  تسد  داهن  اب  دیا  هتفرگ  هلـصاف  یلیخ  دـیربب ! تسد  ام  تیونعم  هیام  ریمخ  ام ، كاپ 

.مرش دینک و  اشامت  دیناوتن  هک  ردق  نآ  هن  اما  دیا ؛

ییاضر هدیمح  / اهوسارف

.يا هدز  هرگ  دیشروخ  هب  ار  تیاه  تسد  .دهد  یم  سرون  ناراهب  يوب  تیولگ  .تساه  نامسآ  تدصقم  يراد ؛ یمرب  ماگدنلب 
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رت گرزب  ، تحور بلاق ؛ رد  یجنگ  یمن  يراب ، یم  شیوخ  رد  هدرـشف  يربا  نوچ  دروآ ، یمن  باـت  نامـسآ  ار  تا  یگلاـس  هدزیس 
رد ار  تیاـه  لاـب  هنوگچ  هک  دـنور  یم  هناـشن  تریح  تشگنا  هب  ار  وـت  دـنا و  هداتـسیا  تیور  هبور  کـئالم ، هچنآ  ره  .تسا  هدـش 

.يا هدرتسگ  اه  هراتس  ياتسار 

هداتفا هرامـش  هب  تسفن  .يا  هتخود  اهوسارف  هب  ار  تهاگن  .یهد  یم  تداهـش  يوب  تسا ؛ هتخوس  ياه  قیاقـش  زیخاتـسر  تنت ، مامت 
.ادـخ تشهب  زا  يا  هکت  هب  وت  دوش و  یم  رت  کـیدزن  وـت  هب  کـنات  هلوـلگ ؛ راـبگر و  شرغ  يادـص  وـت و  رد  ناـهن  ییاـغوغ  .تسا 

.يا هدش  رت  گرزب  یشک ؛ یم  شود  هب  ار  تا  یگلاس  هدزیس  ینیگنس  .دسر  یمن  تیادص  .تسا  هتخادگ  تیولگ 

.نامز دسانش  یمن  ار  وت  يا ، هدش  رود  كاخ  زا  لاس  رازه 

.دنهاوخ یم  هدنرب  ار  وت  اهرگنس  اهزیرکاخ و  اه و  هزیرگنس 

.يا هدرتسگ  ار  تیاه  لاب  دریگ ، یم  تدش  تبلق  نابرض  يوش ؛ یم  رت  کیدزن 

یم هفوکـش  يا ، هتخادـنا  اهداب  شود  هب  ار  تا  هیفچ  کئالم ، دنـسوب  یم  ار  تا  یناشیپ  ادـخ ، تمحر  هفقو  یب  شراـب  اـب  ناـمَا  وت 
يادص .يور  یم  الاب  يوش ، یم  رون  دیـشروخ ؛ رد  يزیر  یم  ورف  وت  دـشاپ و  یم  ورف  نامـسآ  يوش و  یم  رت  کیدزن  کنات  .یهد 

.دنازرل یم  ار  خیرات  راجفنا ،

.نامز باتک  دروخ  یم  قرو 

.دننز یم  طخ  سرون  ياه  جنران  يوب  اب  ار  تا  یگلاس  هدزیس  اه ، کجنران 

.نشور هراتس  هدزیس  هرطاخ  تیاه  تسد  تسا ، نامسآ  ياه  هنارک  تیاه ، مشچ 

راهب مامت  تدوخ  .تسوت  اب  راهب  هشیمه  ات  درب  یم  دوخ  اب  نامـسآ  ار  تیاه  ماـگ  اـهزیرکاخ ، يور  هبور  هن  اـما  يا ؛ هداتـسیا  زونه 
.يا هدش 

يریما نیسح  / نینوخ ییالال 

.دیآ یم  يا  هتشرف  هیرگ  يادص 

.دناوخب ییالال  یکدوک  يارب  هدمآ  يا  هتشرف 

هدش هدیمهف  رگید  وا  .دراد  لاس   13 هدش ، درم  هدش ، ناوجون  تسین ، كدوک  رگید  وا  .دشاب  یناوجون  يزاب  مه  ات  هدمآ  يا  هتشرف 
وا يزاب  بابسا  .تسا  هتفرگ  يزاب  هب  ار  گرزب  ياه  کنات  و 
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تسد دناوخ ، یم  ییالال  دراد  يا  هتـشرف  .تسایند  هناکدوک  ياه  يزاب  زا  هتـسخ  وا  .دنک  یم  يزاب  گرم  اب  وا  .تس  یکاخ  يایند 
 . ...راجفنا جوم  هدنامن ، يا  یناشیپ  یلو  دشک ، یم  شنینوخ  یناشیپ  يور 

راک زا  ار  نمـشد  ياـه  هحلـسا  یماـمت  ـالبرک ، ناوج  نادیهـش  نیـسح و  هب  وا  قشع  جوم  هک  تسا  نیا  تقیقح  .میوگن  راذـگب  هن !
.تسا یجیسب  وا  دزادنا ، یم  ناراوس  کنات  ناج  هب  سرت  شخسار ، مزع  هتسب ، ار  اهربعم  مامت  شذفان ، هاگن  .هتخادنا 

، یجیـسب لباقم  رد  هچیزاب ، ياه  بمب  .تسا  رگـشل  کی  ینیمخ  زابرـس  ره  دنگنج ؛ یم  ناشدـنلب  حور  هحلـسا  اب  ینیمخ ، نازابرس 
.دنا هدیمهف  ینیمخ ، نایهاپس  .درادن  يا  هتسه  بمب  هب  زاین  اه  هدیمهف  نیمزرس  دندمآراکان و 

ار اه  کنات  هار  تداهش ، زا  يدس  .دنناوتان  قشع  نادرم  اب  يدروامه  زا  لقع  نارواگنج  دنک و  یم  تیبرت  قشع  هاپس  تیالو ، قشع 
.تسا ناریا  اجنیا  هتسب ؛

یقلاخ یلع  / سگرن رفولین و  يوب 

ار تنتخوس  بت  میدینش  هک  سب  زا  »

باتک و مرگرـس  هسردم و  رد  ار  تهاگیاج  ترغال ، مسج  .دوب  يراج  ادخ  يوب  تیاه  نایرـش  رد  ار » تندـب  غارـس  میتفرگ  داب  زا 
روـخ رد  يا  هدارا  تریغ و  اـما  دوـب ؛ ذـغاک  راـکدوخ و  اـب  ندـش  هارمه  بساـنم  اـهنت  تفیحن  ياـه  تـسد  داد و  یم  ناـشن  سرد 
ایوگ هک  یتفر  یم  هار  هنوگ  نآ  .يداد  تنیز  ینک  لمح  یتسناوت  یم  هک  یحالـس  اهنت  اب  ار  تدـنبرمک  .یتشاد  کئالم  ینیـشنمه 

.دنازرل یم  ار  نیمز  تکچوک ، ياه  مدق 

یم هک  يدوب  يا  همـشچ  يدوبن ؛ هنـشت  وت  اما  دیناود ؛ یم  بآ  يوجو  تسج  رد  هنـشت  دـننام  ار  هدـیتفت  يارحـص  مامت  تیاه  مشچ 
.دشوج یم  دیشوج و 

.تسا هدرک  يراج  تلم  نیا  ناهذا  روانهپ  هنهپ  رد  ار  تزع  تریغ و  تمان ، هک  تساه  لاس 
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يوب دوب و  هتخاب  گنر  تروضح  زا  اه  بارـس  نیـسح ! دـمحم  هآ  .درک  یم  یعادـت  ار  راهب  هک  داد  یم  قشع  يوب  ناـنچ  تمـالک 
دیاب وت  .دوب  هناهب  اه  شکرت  اه و  کنات  .یتفر  یم  دـیاب  وت  .دـندوب  هدـمآ  تلابند  راگنا  .داد  یم  شزاون  ار  ماـشم  سگرن ، رفولین و 

، یتخادـنا تراگدرورپ  شوغآ  رد  ار  دوخ  هن ، ...کنات  ریز  ار  دوخ  اباهم  یب  یتقو  .دز  یم  هل  هل  تیاه  مدـق  ریز  نیمز ، ...یتفر  یم 
.دوب هداد  تسد  زا  ار  وت  هک  دوب  نامز  نیمز و  سوسفا  هآ و  تساخرب ، هک  یبیهم  يادص 

نابیرگ تتریغ  مشخ و  شتآ  .دوب  هدنامزاب  ریدقت  تریح  ناهد  .دش  اپرب  بیجع  یتوکـس  تشحو ، مکارت  نآ  رد  هظحل  کی  راگنا 
.دندیشک راظتنا  ار  گرم  دنداتسیا و  تکرح  زا  کنات  ياه  ینش  وت  مان  نینط  زا  هک  نانچ  نآ  تفرگ ؛ ار  اه  کنات 

دنا هدینش  ار  وت  مان  راید  نیا  ناکدوک  مامت  .دنلاب  یم  شیوخ  رب  دنرب و  یم  راختفا  هب  نیمزرس  نیا  ياهداکچ  مامت  ار  وت  مان  کنیا ؛
!... نک شوگ  نیسح  دمحم  نک ! شوگ  دناوخ ، یم  ار  وت  جورع  دورس  دربن ، ياه  هنهپ  مامت  .دنا  هتسیز  اه  لاس  وت  مارم  اب  و 

ار شنید  لد و  دیدهت  ضرعم  رد  دید  »

رهش هب  درواین  ههبج  زا  یسک  یتح  تفر و  ار  شنیئآ  دنک  ایحا  دوخ  گرم  اب  تفر 

دروآ اهنت  هتخوس  كدصاق  کی  تفر و  ار  شنیتوپ  هلوک و  شا ، همقمق  هیفچ و 

(1)« ار شنیم  هثداح  زا  يرتسکاخ  تشم 

يرهوج تاداس  ابیکش   / قشع هبذاج 

.میتخومآ يداد و  میلعت 

.میدینش یتفگن و  نخس 

.میتفرگ دنپ  يدادن و  دنپ 

زا راهب  هدزیـس  زونه  .میوش  نیغورد  ياه  هسوسو  راتفرگ  دـیدرت ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  اداـبم  اـت  يداد  ناـشن  ار  یگدـنز  هار 
.درک ناروف  وت  رد  قشع  هبذاج  هک  دوب  هتشذگن  تا  یگدنز 
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.يدیسر سفن  تفرعم  هب  هک  دوب  هتشذگن  تا  یگدنز  زا  راهب  هدزیس  زونه 

.میزاس كاپ  هنیس  زا  یهجوت  یب  راگنز  مینک و  فافش  ار  ناج  ترطف  ات  یتخومآ  تفرعم 

.مینکن رواب  ار  یگناگیبدوخ  میوشن و  رود  نتشیوخ  زا  تاهبش ، يال  هبال  رد  میبایرد و  ار  یتسه  هفسلف  ات  یتخومآ  تمکح 

؟ يدز دنویپ  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  اب  ار  تدوخ  هار  هک  دناشک  اجک  هب  ار  وت  تکاردا ، نامرهق ! هدیمهف 

.یتشادن نمشد  ياه  کنات  زا  یساره  اما  دوب ؛ اپ  هب  ینافوت  تلد  رد 

.ینامب خیرات  هنادواج  ات  یتفر  گرم  لابقتسا  هب  مارآ  مارآ ،

.دز یم  هراوف  تیاهن  یب  زاورپ  تهاگن ، جوم  جوم  رد 

! یسرب هطقن  نیرت  ینامسآ  هب  کجنران ، اب  یتساوخ  یم  راگنا  يدوب ! هدش  یمیمص  کجنران  اب  ردقچ 

لد هک  یتخومآ  نازومآ  شناد  هب  نهآ ، دود و  رصع  رد  يدرک و  انعم  ار  قشع  هژاو  رگید  راب  وت  هلاس ! هدزیس  ملعم  هدیمهف ، نیسح 
.دننکن راکایر  يایند  هچیزاب  ار  ناج  و 

مایق نیرتراگدنام  یمان و  نیرت  هنادواج  وت 

! تداهش نیلسع  معط  ندیشچ  داب  تیاراوگ 

هداز یقت  هبیط  / هراتس

.دروآ یم  دجو  هب  ار  نایکالفا  مامت  هک  دوب  هدش  هتخود  نامسآ  هب  نانچ  تهاگن ، توربج 

ناتـسد رد  ار  نامز  هظحل  هب  هظحل  وت  .دوب  هدرک  هطاحا  ار  تا  یناشیپ  رون ، زا  يا  هلاه  دـش و  یم  زبس  تیاپ  ریز  راهب  مدـق ، هب  مدـق 
، وت اب  .تفرگ  یم  هلصاف  نیمز  زا  نانکزاورپ  تکبس ، حور  دش و  یم  دازآ  هظحل  هب  هظحل  سفق  زا  نت ، .يدرـشف  یم  دوخ  کچوک 

.یتشذگ یگتسهآ  هب  یتخادنا و  تا  هیفچ  ندرگ  هب  ار  تتارطاخ  .دش  یم  هدیشک  نامسآ  ات  رون  زا  يّدر 

ار یناوجون » ! » دـش ریقح  کچوک و  هزادـنا  هچ  تیاه  لاب  ریز  نیمز  .رابغ  هن  دوب  كاخ  هن  رگید  .تفرگرب  رد  ار  وت  تفارطا  ياوه 
.دنز یم  دایرف  ار  وت  اهرابگر ، يوهایه  رد  هک  يدید 
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.دنداد یم  سپ  دنتشاد  ار  شیاه  هکت  هک  يدید  ار  ینیمزرس 

.دنتشادن تشگزاب  زج  یهار  هدز  باتش  ناساره و  يدید  ار  ییاه  کنات 

.دنتسر یم  نیمز  زا  روط  نیمه  اه  قیاقش  اما  دوب ؛ هدروخ  كرت  کشخ و  نیمز 

.يدش رو  هطوغ  بیجع  یشمارآ  رد  وت  یلو  دوب ؛ هدرک  رک  ار  تشد  شوگ  بوشآ ، دایرف و 

.يدیشک یم  رپ  یتشاد  تسود  هک  وس  ره  هب  دازآ  اهر و  يدوب ؛ هدش  ادج  نیمز  زا 

.یتفرگ اهزیرکاخ  زا  مشچ  راووتسرپ 

.يداد جوا  نات  هناخ  کچوک  قاتا  هب  ار  تهاگن 

.یتسشن ردام  بلق  ماب  رب  هدرک  رفس  يرتوبک  نوچ 

! ار نآ  یتفای  نئمطم  مارآ و  ردقچ 

.دندوب هتشاذگ  هچقاط  يور  ار  وت  تارطاخ  سکع 

.يدز هناخ  فارطا  رد  یخرچ 

.يدید ار  تردام  ردپ و 

.يدروخ دنویپ  ناشیودره  مشچ  باق  رد  وت  دروخ و  هرگ  مه  هب  ناتساسحا 

.تفرگ لکش  تبلق  رد  رادید  زا  یناجیه  .تخیر  یم  اه  هنوگ  رب  دیراورم  نوچ  ناش  يراج  ياه  کشا 

.دوب هدیمهف »  » ار وت  يوب  بوخ  هچ  ردام  دوب و  هدش  تندمآ  نیگآرطع  هناخ  ياوه 

نیا زا  شیب  تسا و  هدـیمهف » نیـسح   » وا .تسا  هدـیمهف  ار  كالفا  ینـشور  نیـسح  شدـنزرف  تسناد  یم  اـهنیا  زا  رت  شیپ  یلیخ  وا 
.دنک یگدنز  دنامب و  مسج  گنت  سفق  رد  دناوت  یمن  لاس  هدزیس 

.دوب هدرک  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  لوا ، نامه  زا  شرسپ  تسناد  یم  وا 

.دوب هدید  شنتفر  روش  رد  ار  زاورپ  ياوه 

.يدوب هتفرگ  اج  نامسآ  بلق  رب  يدوب و  هدش  هراتس  رگید 
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.يدش نوقزری » مّهبر  دنع   » تراگدرورپ دزن  تشهب و  ات  یتفر  وت  دندز و  هقلح  تفارطا  رد  راد  هلابند  ياه  هراتس 
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يریشمش هللا  حور   / دیمهفن زگره  ایند 

.ندیگنج يارب  دشاب  یمک  نس  لاس  هدزیس  ایند  نوناق  رد  دیاش 

هلاس یناوج 19  هک  دوبن  نیا  هدعاق  .دوبن  راگزاس  نانآ  ياه  هدعاق  اب  ام  گنج  اما  دـناد ؛ یم  كدوک  ار  لاس  هدـجه  ریز  ایند  نوناق 
.دوبن هدعاق  ام  نیمزرس  رد  اه  هدعاق  نیا  اما  دشاب ؛ مه  قفوم  دشاب و  رکشل  هدنامرف  دناوتب 

ار نیا  ایند  ياه  هدعاق  .دش  زوریپ  گنج  نیا  هک  تسا  بجعت  هیام  نیا  دندوب و  اه  ههبج  رد  رگید  ناوجون  اهدـص  هکلب  وا ، طقف  هن 
ناوجون نامه  هنوگچ  هک  دندیمهف  یمن  زین  ار  نیا  .دیآ  یم  گنج  هب  هنابلطواد  هلاس ، هدزیـس  ناوجون  کی  هنوگچ  هک  دـیمهف  یمن 

.دنک یم  رجفنم  دوخ  اب  ار  کنات 

نیا زگره  ایند  يرآ ! .دندیمهفن  ًالـصا  نانآ  تفرگ و  يزاب  هب  ار  شیاه  هدـعاق  ایند و  هک  يزمر  دـندرکن ؛ فشک  زگره  ار  زمر  نیا 
؟ تسیچ تداهش  زار  یتسار ! .دیمهفن  ار 
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ناوجون زور 

ییاضر هدیمح  / هار يوجو  تسج  رد 

.تسوت ياه  ماگ  هرتسگ  ناهج ، يود ؛ یم 

.یناوج هب  هدیسرن  یماگ  یکدوک ، زا  رتارف  یماگ  يوش ؛ یم  سیخ  رون  هفقو  یب  شراب  ریز  يود و  یم 

.یبآ زا  راشرس  ییاوه  رد  ینک  یم  هزات  سفن  يدنب و  یم  ار  تیاه  کلپ 

.دوش یم  گنر  رازه  تهاگن  ینیب ، یم  زبس  یشیدنا ، یم  رون 

.ینشور هچره  راهب  هچ  ره  هار ، هچره  ریسم ، هچره  يوجو  تسج  رد  شیوخ  یب  يراد  یمرب  ماگ  .تسوت  هاگنالوج  نامسآ ،

دـشوج و یم  وـت  رد  یناـجیه  .يراد  یمرب  ماـگ  مکحم  راومهاـن ، هچرگا  ور  هـبور  هار  ینیب ، یم  رت  نـشور  یهاوـخ ، یمن  سوناـف 
.دوش یم  هصالخ  وت  رد  زور  هچره  .دبات  یم  وت  ناگر  رد  دیشروخ 

.اه یلین  اـهزبس و  اـه ، یبآ  اـه ، هرتسگ  ماـمت  ییوت و  هنزور و  هچره  هچیرد ، هچره  هرجنپ ، هچره  .يا  هتفرگ  نشج  ار  تا  یناوجون 
وت باتـش و  اب  اه  هقیقد  .یناوج  هناوج و  ییوت و  راهب ، ییوت و  هراتـس ، بیـس و  لصف  یناوجون ، ییوت و  کیدزن ، يا  هدنیآ  ییوت و 

وت یپ و  رد  یپ  اه  هقیقد  .رت  كانباتش 

ص:103

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ ینز یم  ماـگار  تا  یناوجون  مرگ ، تسفن  .يا  هدروآرد  وناز  هب  ار  ندیـسر  ياـه  هندرگ  رمع ، شکرـس  نسوت  رب  راوـس  .وهاـیهرپ 
.ار تنداد  هناوج  ار ، تندیشک  دق  ار ، تندییور  زبس  ياه  لاس 

، ینز یم  ماگ  یجنگ ، یمن  دوخ  رد  ینز ، یم  لاب  .ناگدنرپ  هدناوخان  هدناوخ و  ياهزاوآ  زا  راشرس  تیولگ  .یشیدنا  یم  هدنیآ  هب 
هدشمگ رد  هن  مهاوخ  یم  زور  هشیمه  رد  ار  وت  .رون  روش و  رـسارس  یگریت ، یب  تشگزاب ، یب  رارکت ، یب  درادـن ؛ ییاج  وت  رد  بش 

.هدینت مهرد  ياه  بش 

؛ نک دنلب  ار  تناتسد  .تسوت  يارب  هشیمه  تسوت و  زور  زورما  تسوت ، نآ  زا  ادرف  مهاوخ ، یم  هناوج  رپ  ار  تا  یناوجون  ياه  لاس 
ناهج .دهدن  لاجم  ار  تا  یگدنرپ  نامسآ ، هکنآ  دابم  نک ! زاب  ار  تیاه  لاب  .دنا  نیمزرس  نیا  روانت  ياه  نوتـس  اه  تسد  نیا  ادرف 

.تسوت ياه  ماگ  هرتسگ 

یجنپ هجیدخ  / نتسناد زاغآ 

«! هچب : » دنیوگن اهرت  گرزب  رگید  هک  گرزب  ردق  نآ  يدش ؛ گرزب  يدش ، ضوع  ینک  یم  ساسحا  یتسیا ، یم  هک  هنیآ  لباقم 

روج تفطاوع ، .هدش  ضوع  تناهج  هک  ینک  یم  ساسحا  يروخ ! یمن  ار  اباب  يدنلبدق  ترـسح  رگید  يدش ؛ رتدنلب  يدیـشک ، دق 
زیرکی شطع  .دننک  یمن  تمرگرـس  رگید  هناکدوک  ياه  يزاب  .یتسیاب  اشامت  هب  ار  تسد  رود  ياه  قفا  یهاوخ  یم  .هدـش  يرگید 

.نتخانش ندید و  ار  ایند  و  ندرک » كرد  «، » ندیمهف »

.دننک یمن  تیاهر  هظحل  کی  گرزب ، ياهراک  .يدش  گرزب  وت 

.تسا کچوک  ندرک  رکف  ندز و  مدق  يارب  تقاتا  يراویدراهچ  رگید 

روـج ینک  یم  سح  یتـسیا ، یم  هک  هنیآ  يور  هبور  .گرزب  تیاـه  لاوـس  رادـشک ، تیاـه  « ارچ  » .تسا هدـش  راد  هلاـبند  تراـکفا 
یم تزورید  ياـه  مغ  هب  .دـنکچوک  تیارب  هخرچود  پوـت و  نتـشادن  هـصغ  رگید  .هدرک  رییغت  تیاـه  هغدـغد  .يا  هدـش  يرگید 

« نونکا  » قیاقد تاظحل و  ناـمه  رد  تزیچ  همه  يدوبن ، زورما  رکف  هب  زورید  .يریگ  یم  هرخـس  هب  ار  تزورید  ياـهوزرآ  يدـنخ !
هصالخ

ص:104

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


، اما زورما  .دندش  یم  مامت  هدشن  عورـش  زونه  هک  ییاه  هنیک  رذگدوز و  ياه  یـسپاولد  يداش ، هدنخ و  تاظحل  نامه  رد  .دش  یم 
.اهادرف ادرف و  هب  یشیدنا ؛ یم  ادرف »  » هب

ور هدش  زاب  غولب ، ياه  هچیرد  .يزیر  یم  ترمع  کلق  رد  هناد  هناد  ار  تیاه  هظحل  مه  ینک و  یم  رورم  ار  تیاهزورید  مه  زورما ،
شا يرـسرس  ياه  باوج  اب  دناوتن  مه  ردام  رگید  دیاش  هک  ردـق  نآ  تسا ؛ هدـش  رت  گرزب  تیاه  لاوس  .وت  ییافوکـش  تعـسو  هب 
.دراد ندیرپ  قوش  تحور  .یسانشب  ار  تدوخ  یهاوخ  یم  دوب ؟» هچ  رهب  مندمآ  « ؟» ما هدمآ  اجک  زا  « ؟» متسه هک  نم   » .دنک تعناق 
یمرب رس  يرگید ، زا  سپ  یکی  تا ، يواکجنک  ياه  هناوج  .دبلط  یم  ار  اه  نامسآ  ورملق  وت ، حور  .تسا  کچوک  رایـسب  نت ، نیا 

یکدوک زا  ینک  یم  يزادنا  تسوپ  وت  .تسا  نتسناد  زاغآ  یناوجون ، .دنسر  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  تغولب  ياه  هفوکش  .دنروآ 
.تا

ات هک  یتاملک  .ار  تیلوئـسم » دهعت و   » راب دشکب ؛ شود  هب  ار  فیلکت »  » راب دنناوتب  هک  تسا  هدش  دنمورین  ردق  نآ  تیاه  هناش  رگید 
.دنرواب تیارب  زورما  دندوب ، هچیزاب  زورید 

.تسور شیپ  يزارد  هار 

هب تیاه  تسد  .دنموهفم  زا  رپ  ترب ، رود و  يایـشا  .هدمآ  تا  یگدنز  هب  يزبس  لصف  تفر ؟ مهاوخ  اجک  نم  دـش ! مهاوخ  هچ  نم 
.هتخانشان ياه  نیمزرس  هب  فوشکمان ، ياه  تعسو  هب  زارد ؛ رود و  ياهرفس  هب  تیاه  مدق  دنشیدنا و  یم  نتفکش 

زاغآ یناوجون ، .یمهف  یم  ار  قشع  موهفم  زورما ، وت  .يروایبرد  تقلخ  راـک  زا  رـس  يریگب و  تلاـب  رپ و  ریز  ار  ناـهج  یهاوخ  یم 
! متسه نم  دوجو : زاربا  زا  مدق  نیلوا  تسا ؛ ندوب 

.ینزب دایرف  ار  تا  یگرزب  يراد  تسود  یتسیا ، یم  هک  هنیآ  لباقم 

مژد داوج  دمحم  / ؟ یناد یم 

یتسناد یم  شاک  يدش ! یم  ییادرف  يدیشک و  یم  نوریب  ار  تدوخ  یگدوسآ ، زاب  هنزور  زا  شاک  ار ! تدوخ  یتخانـش  یم  شاک 
مامت زومرم  بیجع  هدرک ، هنخر  تدوجو  رد  هک  یگزات  نیا 
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، درذگ یم  باتشرپ  .گنهآمه  تیاه  يرارق  یب  اب  تسا و  هدش  وس  مه  وت  نهذ  هفقو  یب  ياهراجنلک  اب  شندمآ  هک  ارچ  دوش ؛ یم 
يداد و یم  جرخ  هب  ساره  رتشیب ، دـیاش  تسا ، نایرج  رد  یتعرـس  هچ  اب  تفر ، دـمآ و  نیا  یتسناد  یم  رگا  .شا  یبایرد  هکنآ  یب 

.تیاهاپ یتسس  هب  یتفگ  یم  اجرب  رتدوز 

يزاس هصق  رمع ، تیاکح  اب  ات  راپـسب  ریپ  کی  هتـسخ  ياـه  بل  هب  ار  تناـج  شوگ  ینادـب ، یتساوخ  رگا  ار  زومرم  یتسه  نیا  ماـن 
یتسه نآ  مان  دـیآ ، یمرب  شا  هتـسخ  ناج  زا  هک  اسر  گـناب  اـب  زورید و  ياـه  هظحل  زا  دزاـس  یمنرت  ار ؛ توارطاـب  مسا  نیا  .دـنک 

.ار وت  لاؤس  دنک  یم  ناراب  رون  شغورف  یب  نامـشچ  هک  دید  یهاوخ  يدیـسرپ ، وا  زا  یتقو  .تیارب  دوش  روآدای  ار  شوجو  بنجرپ 
.مالک کی  رد  ار  انشآ  هلغلغرپ  لوهجم  نآ  خساپ  دینش  یهاوخ  يدیسرپ ، وا  زا  یتقو 

 . ...یناوجون ...یسانش  یم  هک  ار  یمان  دینش  یهاوخ  يدیسرپ ، وا  زا  یتقو 
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يزومآ شناد  جیسب  زور 

يدمحم سابع  / ...میدنام ام 

نامه .دندش  هروطـسا  دندش ، هسامح  هک  ییاه  هرطاخ  ناش ؛ ینیب  یمن  رگید  هک  تسا  ییاه  یـسالک  مه  یگنتلد  ياه  هرطاخ  زور 
مارتحا هب  .ار  ندش  باتفآ  ار و  ندوب  ایرد  ار ، ندوب  ار ، قشع  ار ، يراگدنام  زار  دنتسناد  یم  بوخ  هک  ییاه 

.دنا یتسود  ياه  بیس  هرطاخ  زا  رپ  هک  هسردم  لبنت  ياه  فیک  اب  میدنام  ام  مینامب و  ام  ات  .دنوش  راگدنام  ات  دنتفر  هک  ییاهنآ 

.دنیآ یم  هک  ییاهزور  یخلت  میدنام و  ام 

ادج اهنآ  زا  ار  نامهار  هک  ینارفـسمه  یب  هتفرن ، ینالوط  ياه  هار  میدـنام و  ام  .هدـشن  ادا  هک  ینید  راب  هلوک  ینیگنـس  میدـنام و  ام 
.میدرک

دندوب نابرهم  اما  دنتفر  میدوب ...» نابرهمان  رگا  میتفر  ]»

[ .تس هدنام  نیمز  رب  ینارگراب  اما  ...نارگراب » رگا  میتفر  »

هسردم رد  هناقشاع  ات  دننکب ؛ لد  كاخ  زا  رت  تحار  ات  دندیشوپ  ار  یکاخ  ياه  سابل  دندش و  یجیسب  اهنآ  میدنام و  هسردم  رد  ام 
.دنزومایب ار  ندوب  هدنز  هن ! ...ار  ندرم  هنوگچ  قشع 

.تحار لایخ  دهاوخ و  یم  مه  تینما  نتشون ، نان  اباب و  بآ و  هک  دنزومایب 
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.دوب هدازآ  اما  دوبن ؛ هدنز  یتح  تشادن و  ردپ  دوش  یم  هک  دننادب  رت و  بجاو  رتهب و  يدازآ  یلو  تسا ؛ بوخ  نتشاد  رانا  دنمهفب 

ار هزرابم  رگنـس  ات  میوش  یم  جیـسب  ملق ، ِحالـس  اب  ناشدوخ ، لاس  نس و  مه  ینازومآ  شناد  اب  ناشزبس  تارطاـخ  داـی  هب  اـم  ـالاح 
ناشدیهـش کچوک  يولگ  زا  .دـنامب  هدـنز  نامگنهرف  ات  میروآرد ، وناز  هب  ار  نمـشد  دوخ ، رنه  شناد و  اب  ات  میـشاب ، هدرکن  یلاخ 

« ...ابیز ناریا  یگنشق  بوخ و  « ؛ میدناوخ یم  دنلب  ادص و  کی  مه  اب  ناتسبد  رد  هک  ار  ییاهرعش  مینز  یم  دایرف 

رگنـس رد  ات  مینام  یم  یجیـسب  هشیمه  ناشدای  هب  میراد و  تسود  ناش  ینتـشاد  تسود  ابیز و  ياه  تروص  لثم  ار  ناریا  دـننادب  ات 
.زیزع ناریا  يزارفارس  ینادابآ و  رد  دشاب  نام  یمرگلد  ناشمرگ ، نوخ  شناد 
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نیقفانم تسد  هب  بارحم  دیهش  نیلوا  ییابطابط ، یضاق  هللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

نابآ 1384  10

ناضمر 1426  27

Nov.1.2005

يدمحم سابع   / اهربا زا  رت  کبس 

.اه هدنرپ  اب  ناوخب  هولصلا ...» یلع  یح  »

.دیشخرد دش ، باتفآ  دش ، ینامسآ  دش ، نامسآ  دش ، زاورپ  دوب ؛ رتوبک  .تسا  نتفر  تقو  رپب ؛ حالفلا ...» یلع  یح  »

.ار زاورپ  ار ، نامسآ  دوب  هتخومآ  .ار  ندش  هدنرپ  تسناد  یم  بوخ 

.تسا بارحم  زا  نتفرگ  رپ  هار  تسناد  یم 

.دندرک یم  هقردب  اه  هدنرپ  دندیشک و  یم  شود  رب  اه  هتشرف  ار  شیالوم  هک  داتفا  یحبص  دای 

يوس هب  دـنورب  دـندش  یم  هدامآ  مک  مک  تعامج  .شاب » ییاهر  هدامآ   » .درک یم  اوجن  شـشوگ  رد  میـسن  لمعلاریخ ...» یلع  یح  »
.يراگتسر
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.هشیمه زا  رت  یبآ  دوب ؛ هدش  رت  یبآ  نامسآ 

.دندوب هدناشوپ  ار  زییاپ  لبنت  باتفآ  هزایمخ  اهربا 

! دننزب دایرف  قرب  ياه  میس  يور  رب  ار  نیرفن  اه  غالک  تسا  رارق  هک  دنتسناد  یم  راگنا  دندوب ، نارگن  لد  اه  کشجنگ 

.تشاد یبیجع  زوس  اوه 

یم بوخ  .درک  یم  سح  ار  شندـب  ترارح  .دـش  یم  رت  مکحم  هظحل  هب  هظحل  وا  اـما  درک ؛ یم  روم  روم  ار  اـه  تخرد  نت  سرت ،
.تسا هدنامن  یهار  تسناد 

.دوش رت  يراج  ات  دودب  نوریب  تساوخ  یم  دز ! یم  هراوف  نوخ  شیاه  نایرش  رد  راگنا  دوب ؛ هدش  رتدنت  نوخ  نایرج 

.دوب هتفرگ  ار  شدوجو  مامت  ار ، شدوجو  تفگش ، یعامس 

.دش یم  رارکت  مئاد  ادص  شنهذ  رد 

درک مناوتن  رارق  وت  یب  اناج  »

ییوم ره  دوش  نابز  نم  نت  رب  رگ  درک  مناوتن  رامش  ار  وت  ناسحا 

هدـمآ زامن  هب  هک  یتیعمج  يارب  تفگ  یم  هبطخ  شدوخ  .دوب  هدوشگ  رکذ  هب  نابز  شدوجو  ماـمت  درک » مناوتن  رازه  زا  یکی  رکش 
.دندوب

.توکلم دوب و  قشع  روعش ، دوب و  رعش  شیاه  هبطخ 

.نامسآ يوب  داد ؛ یم  زاورپ  يوب  شیاه  فرح 

.ار یگتسخ  ياه  لاس  دنک  زاورپ  دیاب  .دنک  زاغآ  دیاب  تساج ، نیمه  رفس  يادتبا  هک  تسناد  یم  بوخ 

« ...كاخ ملاع  زا  مین  متوکلم  غاب  غرم  : » درک یم  همزمز  بل  ریز 

.تسکش یم  ار  سفق  دیاب 

.سفق یب  ندیشک  سفن  يدازآ ، رد  ندیشک  سفن  دهد  یم  یتذل  هچ 

تـسج اـه  لاـس  هک  وا  وا ؛ زا  ندـشرپ  زیچ و  همه  زا  ندـش  یلاـخ  سک ، همه  زیچ و  همه  زا  ییاـهر  ییاـهر ؛ دـهد  یم  یتذـل  هـچ 
.ینیب یمن  ینک و  یم  شیوجو 
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.تفر یم  دیاب 

.ادخ ات  دوب  هدنامن  رتشیب  مدق  دنچ 

هدش ممـصم  شا  هرهچ  .دش  یم  رت  مارآ  مارآ و  .هچ  ینعی  دیهـش  درک  یم  سح  بوخ  رگید  الاح  زاورپ ! ات  دوب  هدنام  هدـنرپ  دـنچ 
شا هدروخورف  ياه  ضغب  دوعوم  دـشک  یم  راظتنا  هک  تسا  يا  هعمج  نیرخآ  نیا  دوب  هدـیمهف  دـیاش  هشیمه ، زا  رت  یمیمـص  دوب ؛

.ار

.درک وزرآ  تسب و  ار  شنامشچ  هک  تفر  یم  هار  شنابل  رب  دنخبل  نیرخآ 

.دریگ یم  ار  ناشدوجو  مامت  يداش ، دنیاشگ  یم  لاب  یتقو  هک  ییاه  هدنرپ  مامت  لثم  دمآ ؛ دجو  هب 

.تخیر رود  ار  شیاه  هصغ  مامت 

.رت کیدزن  نامسآ  دندش و  یم  رترود  رترود و  تعامج ، .ار  شنامسآ  دندوشگ  شوغآ  اه  هتشرف  دوشگ ، ار  شیاه  لاب 

.دوب هدش  رت  کبس  اهربا  زا 

.هتسشن لیئربج  هناش  رب  ار  شا  یگدنرپ  هک  تساه  لاس 

« قشع يا  یشک  یم  اجک  هب  ار  ام  وت  قشع ، يا  »

يریما نیسح  / دیشروخ هاگداعیم 

ار نافراع  نالقاع و  هلاس  رازه  ياوه  دوش ، یم  باضخ  نوخ  هب  تنـساحم  دـیآ و  یم  دای  هب  رای  يوربا  مخ  تزامن  رد  هک  هاـگ  نآ 
: ییارس یم  تا  هتسخ  يولگ  اب  یشخب و  یم  نایاپ 

یتسین فراع ز  دیوگ و  تسه  لقاع ز  »

نوخ قشع ، لقع و  هلصاف  دوش و  یم  قشع  دش ، هتـشغآ  نوخ  هب  هک  هاگ  نآ  لقع  »(1) و  متـسین تسه و  لگ و  بآ و  نایم  رد  نم 
ناقشاع زار  .ار  زامن  ناقـشاع  زار  تسناد  یم  درک ، یم  تبحـصمالسلا  هیلع  نیـسح  الوم  ياروشاع  رهظ  زامن  زا  هک  هاگ  نآ  .تسا 

هک عقوم  نآ  رد  نامولظم  دیس  : » تفگ .تسا  یقیقح  نارازگزامن  هدجـس  نیرخآ  تداهـش ، دوش و  یمن  شاف  تداهـش  اب  زج  زامن ،
، دوب هدش  هدیشک  فالغ  زا  فرط  ره  زا  نمشد  ياهریشمش 
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ثاریم تداهـش ، .تداهـش  مدـناوخ ؛ شمـشچ  رد  دادـن و  باوج  و  تقو ؟ لوا  زامن  شاداپ  مدیـسرپ : .دروآ » اجب  ار  تقو  لوا  زامن 
.تسین گرم  زا  يزیرگ  ار  هزرابم  نادرم  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  الوم  راگدنام 

رد رـشح ، زور  رد  دنـسرب و  شیوخ  يوزرآ  هب  ات  دـننام  یم  ناوج  دـنوش و  یمن  ریپ  دـننز  یم  قشع  يانح  ناشنـساحم  هب  هک  ناـنآ 
.دنوش روشحم  نادیهش  فص 

.تسا ینیمخ  نارای  یناحور  هداب  هجنکش ، دنک و  یم  رت  نامداش  ار  نامز  ماما  نازابرس  دیعبت ، نادنز و  تبرغ 

عمش نوچمه  نتخوس  ینعی  يرگنشور  دوش و  یمن  رشتنم  يرگنشور  زجهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  بتکم  نادرگاش  زا 
.دیعبت تبرغ  توغاط و  ياه  هاگ  هجنکش  رد  رمع ، هظحل  نیرخآ  ات 

نادرمریپ و لاح  دناد  یمن  سک  چیه  .یـسرب  دیـشروخ  هاگداعیم  هب  يوش و  رون  دوخ  دوش و  رون  تنت  همه  ات  يزوسب  ردق  نآ  دیاب 
یـضاق یلع  دـمحم  دیـس  هللا  هیآ  : » تفگ ویدار  هک  هاـگ  نآ  ار ، یقرـش  ناـجیابرذآ  زیخ  قشع  هطخ  ناـگرزب  ناـکدوک و  ناـنزریپ ،

«. دیسر تداهش  هب  لدروک  ناقفانم  تسد  هب  ییابطابط ،
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رطف دیعس  دیع 

هراشا

هعمج

نابآ 1384  13

لاوش 2614  1

Nov.4.2005

يدمحم سابع  / هشیمه زا  رتاهر 

.هشیمه زا  رتاهر  يا  هدمآ  يا ؛ هدیسر  هزات  يرفاسم ، يا ، هدمآ  ینامهم  زا 

.يا هتشاذگ  اه  هداج  يارب  ار  رفس  یگتسخ  راب  نیا  مناد  یم 

؟ يا هدمآ  تشهب  زا  منکن  کش 

! تساهوب بش  رطع  زا  هدنکآ  تسفن  رطع  ردقچ 

! دهد یم  يدمحم  لگ  يوب  ردقچ  تیاه  فرح 

.يا هدش  کیدزن  یندشان  فصو  گرزب  يادخ  هب  ردقچ  ربکا » هللا  »

.دروخ یم  بات  وت  ياه  سفن  اب  نامسآ 

ربکا و هللا  : » دیوگ یم  هک  ار  نذؤم  يادص  الـصم ، هنذأم  رب  ات  يوش  یم  هدنرپ  ار  اه  نابایخ  .دید  ناوت  یم  ار  راهب  تیمیمـص  وت  رد 
.یشاب هتفگ  کیبل  ...دمحلا » هللا 
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.دشاب هدید  ایرد  هک  يدور  نوچ  ار ، قشع  سفنت  ینک  یم  دنت  مدق 

.يوش یم  مگ  دنا ، هدمآ  ناش  ییاریذپ  هب  هک  ییاه  هتشرف  دنا و  هتشون  ناش  یناشیپ  رب  ار  قشع  هک  ییاه  مدآ  ناشورخ  لیس  رد 

 . ...ات يوش ، نارک  یب  ات  يوش ، ایرد  ات  یبای  یم  نایرج 

ترس يور  اهربا  تدننک و  یم  ادتقا  اه  هتشرف  .دننک  یم  نایشآ  تیاه  هناش  رب  اهرتوبک  دزیر و  یم  کخیم  تتونق  ناتـشگنا  رـس  زا 
.دنشک یم  هیاس 

.دنک یم  مالس  وت  هب  ادخ 

سفن رطع  دنراشف و  یم  ار  تلالز  ناتسد  برقم ، ياه  هتشرف  ینک ، یم  هفحاصم  هک  تنارفـس  مه  اب  یهد ، یم  هک  ار  تزامن  مالس 
.دنشک یم  شوغآ  رد  ار  تیاه 

.دهد یم  ار  رسای  یناملسم  هزات  رطع  تدنخبل ،

.دنک یم  ریذپ  لد  یمسبت  تناگژم  تکرح  ياکنخ  زا  باتفآ  ینز ، یم  هک  کلپ  .دریگ  یم  رپ  تنهاریپ  زا  زییاپ  میسن 

کلپ یـشاب ، هتفر  هکنآ  یب  .دـنوادخ  ینامهیم  رطع  زا  ینک  رپ  ار  اوه  هک  شکب  سفن  هدوسآ  هدیـسر ! رفـس  زا  هزاـت  یـشابن  هتـسخ 
.تدوخ زا  رت  کیدزن  ادخ ؛ هب  يدش  کیدزن  يدش ، مرحم  .ینک  مارحا  هکنآ  یب  يدش ، مرحم  يدش ، مرحم  یتسب و 

وت اب  هک  ار  ییاه  هدـنرپ  مامت  باـتفآ و  بآ و  داـب و  ربا و  ناـتخرد و  مینیبب  لد  مشچ  اـب  اـت  ناـمیاه  مشچ  رب  ناـکتب  ار  تیاـپ  درگ 
ات .دننک  یم  ینیـشن  هلچ  دنیوگ و  یم  رکذ  هک  ار  ییاه  هوک  دننک و  یم  حیبست  هک  ار  ییاه  گنـس  مامت  دنرازگ ، یم  رکـش  هدجس 

.دنا هتخیر  یم  کشا  ار  رحس  ات  بش  مامت  تنآرق ، توالت  رطع  زا  هک  ار  ییاه  نادلگ  مامت  سیخ  نهاریپ  يوب  میونشب 

نت ناتدوجو  يایرد  لالز  رد  ات  دنیآ  یم  دنیآ ؛ یم  تنارفس  مه  وت و  زاوشیپ  هب  هک  دهد  یم  ار  اه  هتشرف  لاب  يادص  تیاپ ، يادص 
.دنیوشب

.دننکارپب ناهج  رسارس  رد  ار  ناتیاه  سفن  ياکنخ  میسن ، اب  ات  دنیآ  یم 

.ار امش  يراگتسر  دننامب  ناریح  رطف ، دیعس  دیع  رد  ات  دنیآ  یم 
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ییاضر هدیمح   / رون لالز 

باوخ رد  هدش  اهر  تس  يزارف  میادص  .دسر  یم  اه  نامـسآ  هب  مرـس  لولم ، هن  ناوت ، یب  هن  هتـسخ ، هن  اما  ما ؛ هدیـسر  هار  زا  ییوگ 
.كاخ

کی راظتنا ، هام  کی  زا  سپ  تسا ؛ هدرک  زاغآ  تبرق  دیما  هب  ار  هزات  یحبص  ادخ ، نامهیم  .دروآ  یمن  بات  دیـشروخ  ار  ما  یگنیئآ 
.ما هدوشگ  لاب  نامسآ  تمس  هب  وس  همه  زا  نونکا  يراد و  نتشیوخ  هام 

رد هدنرپ  رازه  .ما  هداتسیا  ساره  یب  هتـشارفا و  دنلب  شـشخب ، ياه  هراوف  رون و  لالز  هب  هدرپس  نت  همهاو ، یب  قیاقد ، باتـش  زا  اهر 
زور نامشچ  رد  فاص  .تسا  هللا  تفایض  لامک  نونکا  .قح  رون  هبذج  رد  نیشن  هت  باریس و  نامـسآ  زا  .دنا  هتـسشن  زاوآ  هب  میولگ 

.ما هدش  هریخ 

.دنا هدرشف  شوغآ  رد  گنت  ار  نآ  حلاص ، ناگدنب  هک  یتمعن  درک ؛ مامت  ام  رب  تمعن  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

.منیشنب رارقا  هب  مامت  هام  کی  ار  ما  یگدنب  شربارب  رد  ات  داد  ناوت  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

.رون قامعا  هب  رفس  زا  ما ؛ هدمآ  هار  زا  .منک  هزات  سفن  تاجانم  زیر  هراتس  ياه  بش  رد  ات  تسا  هدرک  اهر  ار  منادرگرس  حور 

؟ رتراشرس نیا  زا  تمعن  مادک 

.تسین هراتس  همه  نیا  ندرک  هراظن  مشچ  رد  مشچ  يارای  ارم 

یگدنب ما ، هداتـسیا  ادخ  تبحم  هدرتسگ  رتچ  ریز  .تسا  هدز  هناوج  نم  رد  راهب  .منیب  یم  مشچ  هب  ار  هداج  ياهتنا  ما ، هدـش  نامـسآ 
غارچ .میادزب  شیوخ  تایح  هنییآ  زا  باوخ  رابغ  هک  داد  نآ  تقایل  هک  ار  يدنوادخ  رکش  .میاس  یم  كاخ  رب  رـس  مراب و  یم  ار  ما 

يوب تسد ، کی  تاظحل  نیا  رد  .مشکب  سفن  فاص  ییاوه  رد  ات  درک  نشور  ار  هار  ياه 

شیوخ مکحتـسم  نارای  هرمز  رد  ارم  زیزع  زور  نیا  رد  ایادـخ ، تسا ؛ نم  دـیع  زورما ، .منک  یم  سح  هشیمه  زا  رت  کیدزن  ار  راهب 
.یهاوخ یم  وت  هک  مشاب  هنوگ  نآ  ات  هد  رارق 
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اهنت هک  ناهرب  نانچ  نآ  شیوخ ، زا  كاپ  زور  نیا  رد  ارم  .تسا  هتـسیاش  وت  رب  اهنت  لکوت ، هک  تخومآ  نم  هب  وت  ینامهیم  هام  کی 
.مشاب وت  دنب  رد 

ییاضر ناراب  / ار وت  دوردب 

(1) ار وت  دوردب 

.اماس ُهُمایص  كوُرتَمال  َو  امََرب ، عَّدَُوم  َریَغ  َکیَلَع  ُمالَسلا 

.ِِهتوَف َلبَق  ِهیَلَع  نوُزحَم  َو  ِِهتقَو ، َلبَق  بولطَم  نِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

! بوبحم ینامهیم  هام  ناضمر ؛

.رطاخ رد  یلالم  تا  هزور  زا  هن  میراد و  لد  هب  يرابغ  هن  وت ، زا  عادو  ماگنه  هک  ار  وت  دوردب 

اب اه  يدب  هچ  هک  دوردب  .كانهودنا  تنتفر  زا  هتـسبنرب  تخر  زونه  میدوب و  نامداش  تندمآ  زا  هدیـسرن ، ارف  زونه  هک  ار  وت  دوردب 
! دمآ بیصن  ار  ام  وت  زا  تاریخ  هچ  دش و  رود  ام  زا  تندمآ 

.تسا هام  رازه  زا  رترب  هک  ار  تردق  بش  ار و  وت  دوردب 

! تندنام رب  میقاتشم  هچ  نونکا  تندوب و  رب  میدوب  هتسب  لد  تخس  هچ 

...ِِهبانتف َّرَش  يّذلا  ِرهَّشلا  اذه  ُلها  ّانِا  َّمُّهلَا 

ردـق هک  یناتخب  هریت  رایـسب  هچ  و  شکاردا ؛ رب  يداد  نامقیفوت  يداد و  نامتفارـش  نادـب  هک  وا  مه  هاـم ؛ نیا  اـب  مییانـشآ  هک  مییاـم 
! شتامارک زا  دندنام  مورحم  شدنتخانشن و 

مرش و زا  هدنکآ  ام  ياه  بلق  نونکا ، .ناماه  يدب  رب  مینک  یم  رارقا  ار و  وت  مییوگ  یم  ساپـس  ...ِهَئاسِالاب ؛  ارارِقا  ُدمَحلا  َکَلَف  مُّهلَا 
رب نآ  يراـی  هب  اـت  رارقا  نیا  رب  نک  اـطع  يدزم  ناـمناهانگ و  زا  رذـگ  رد  سپ  يراـج ؛ هبوت  تاـملک  ناـمنابز  رب  تسا و  ینامیـشپ 

.میبای تسد  نامهاوخلد  تلیضف 

...کِقَح نِم  هیف  انرَّسَق  ام  یلَع  َكَرذع  اَنل  بِجوَا  َو 

هک نانچ  نآ  مینک ؛ دای  رگید  یناضمر  رد  ات  هد  نام  هراـبود  يرمع  دوب و  وت  قح  هچ  نادـب  یهاـتوک  رد  ار  نامریـصقت  رذـع  ریذـپب 
.تسوت يدنوادخ  راوازس 
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...انِرهََشب انَتَبیصم  ُربجاو  ِِهلا ، دمُحم َو  یلَع  ِّلَص  ّمهلَا 

اور شیوخ  قح  رد  ملظ  هب  هچنآ  زا  میدناسر و  ماجنا  هب  هام  نیا  رد  هک  یناهانگ  زا  رذگرد  شـسدقم ، نادناخ  دـمحم و  تمرح  هب 
.میتشاد

، رای نیا  زا  ییادج  متام  رد  مینیگهودنا  هک  ار  ام  دینشن ! نامناج  شوگ  رد  ناگدننک  تتامش  تتامش  نانز و  هنعط  هنعط  هک  راذگم 
نتفر ار  شنتفر  ياـشخبب و  اـم  رب  تمرک  هب  مـیدرک ، هـچره  نآ ، رد  هـک  ناـنچ  هد ؛ رارق  اـهزور  نیرتـهب  ار  نامدـیع  نادرگ و  داـش 

! هد رارق  نامناهانگ 

....انرِطف ِموَی  یف  َکَیِلا  ُبُوتَن  ّانِا  زّمُهلَا 

! اهلا

لایخ لد ، هب  تشگ و  میهاوخن  زاب  نادب  زگره  هک  نانچ  ار ؛ نام  هبوت  ریذپب  تنانمؤم ، ینامداش  تسوت و  رطف  دـیع  هک  زور  نیا  رد 
.دز میهاوخن  نایصع 

...اهیَلَع انِتبَّث  اّنع و  َضرَا  و  اّنِم ، اهلبَقَتَف 

یجنپ هجیدخ  / ترطف دیع 

.ادـخ ات  هناقـشاع  ياه  هسلخ  لصف  انمت ؟ ناتـسد  تباجا  ینابرهم و  لصف  .تمحر  زیرکی  ياه  ناراب  لصف  .دـش  مامت  هک  منک  رواب 
ياه هظحل  عادو  ار ؛ عادو  منک  رواب  دـش ؟ مامت  ینعی  ترفغم ؛»  » رطعم ياـه  هفوکـش  لـصف  تمادـن .»  » غیرد یب  ياـه  کـشا  لـصف 

اب هغدغد  یب  یگیاسمه  ياه  بش  عادو  ار ؛ تاجانم  شیاین و  ناراب  هراتـس  نشور و  ياه  بش  عادو  ار ، دنوادخ  تفایـض  ینامـسآ 
؟ ار مالس  ّتیحت و  حبص  ات  ياه  بش  عادو  ار ، ناگتشرف 

لد يراک  هنییآ  لصف  چوک  ار ، رادیب  حبص  ات  زیر  هراتس  ياه  مشچ  لصف  چوک  ار ، راد  هدنز  بش  ياه  مشچ  لصف  چوک  منک  رواب 
ياهرحس دوردب  ار ، یتوکلم  هداس و  ياهراطفا  دوردب  منک ؟ رواب  ار ، هنابش  هناقـشاع  ياه  هیرگ  لصف  چوک  ار ، هتخوس  اپارـس  ياه 

؟ ار ناضمر  دوردب  ار ، نآرق  نشور  ياه  هیآ  قیاقد  دوردب  ار ، نتسیرگ  هناهب  یب  ياه  تصرف  دوردب  ار ، یتشهب  نوگ  باتفآ 

! ظفاحادخ رتهب ، بش  رازه  زا  ياه  بش  يا 

! ظفاحادخ تباجا ، اعد و  ياه  تصرف  يا  ظفاحادخ ! كالفا ، كاخ و  ییانشآ  لصف  يا 

ص:117

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


! یبوخ ینامهیم  هچ  دوب و  یبوخ  نابزیم  هچ  ظفاحادخ ! نتفکش ، شیور و  ياه  هظحل  يا 

.میدز هشیر  میدش و  زبس  ادخ ، ناسحا  شراب  ریز  .میدش  گنر  کی  لد و  کی  ادخ ، ینابرهم  ناب  هیاس  ریز 

کیدزن ام  هب  ادخ  ردقچ  .میدز  فرح  نآرق ، هجهل  اب  ادخ ، راوید  هب  راوید  .میدش  زبس  میدش و  باریـس  تمحر ، غیرد  یب  ناراب  زا 
! دوب

يریز هب  رـس  اه و  هدـنرب  يزوریپ  زور  ندرب ، نتخاـب و  زور  تسا ؛ دـیع »  » زور زورما  دـش و  ماـمت  ادـخ  هوکـشاب  یناـمهیم  زور  یس 
.اه هدنزاب 

هزور شیامه  .اه  هتـشرف  ياپ  هباپ  سیلبا ، تسکـش  نشج  هدش ، باجتـسم  ياهاعد  دیع  هدش ، كاپ  ياه  ترطف  دیع  ناضمر ، دـیع 
.اه یلوبق  هب  ادخ  ینیریش  ناحتما و  رد  هدش  لوبق  ناراد 

ترـسح زور  تسا و  ناراد  هزور  دنخبل  زور  زورما  تسا ، دنلب  اه  نامـسآ  هب  هنادـیع »  » نتفرگ يارب  ناراد ، هزور  ياه  تسد  زورما 
.نابزیم کی  نامهیم  ...و  هرفس  کی  رس  میتشاد ؛ تساخربو  تسشن  ادخ  ناگتشرف  اب  زور ، یس  .مایص  هلفاق  ناگدناماج 

! هدب رارق  ترخآ  ایند و  يراگتسر  ار  ام  يدیع  ایادخ ، هنادیع .»  » رظتنم اه  لد  تسا و  دیع  زورما ،

هداز یقت  هبیط  / كرابم دیع 

.دزو یم  راهب  شوخ  يوب 

.تساضف رد  هدنکارپ  يرطع 

! دچیپ یم  حبص  شوگ  رد  زاون  لد  هچ  یلصم ، يوس  هب  اه  مدق  گنهآ  برض 

.تسا رحس  يازفا  حور  ياوه  زا  رپ  اه  هیر 

ربکا هللا  يادص  .دوش  یم  هار  شرف  گنـس  مدق  هب  مدق  ناگتـشرف ، ياه  لاب  .تسا  هدرک  ابیز  ربارب  ود  ار  دـیع  زامن ، یتوکلم  هبذـج 
.دنکفا یم  اه  لد  رد  فعاضم  یقوش  رهش ، رانک  هشوگ و  زا  دیع  زامن 

.دنناوخ یم  ار  شیوخ  ّبر  راو ، هنارت  شیوخ  شپت  ره  رد  اه  بلق 
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ییاه بل  رون ، زا  هدـنکآ  ياه  یناشیپ  هزیکاپ ، ییاه  هماج  .دـیوگ  یم  کیربت  ار  زور  نیا  يدـیپس  رت ، ناشخرد  دـیع ، زور  باـتفآ 
.شتاجانم یتوکلم  تاظحل  مامت  اب  تشذگ ؛ هام  کی  قح ، رکذ  هب  منرتم 

نیا ياکنخ  زا  يردق  دنهاوخ  یم  هتخود و  مشچ  مایا  نیا  تاقوا  هّرذ  هّرذ  هب  راودیما ، نانمؤم  میسن و  کی  رذگ  هزادنا  هب  هام ، کی 
زور یـس  .دـنارذگب  هبوت  هب  اتکی  دزیا  ترفغم  هاگرد  رد  ار  شیوخ  هلاس  کـی  تلفغ  اـت  دنـشکب  ناـش  هتفرگ  شتآ  حور  رب  ار  هاـم 

.دش هتسب  اه  ماعط  اه و  یندیشون  زا  ناهد 

.دیسر نایاپ  هب  قح  هاگرد  هب  تفایض  ینامهیم و  زور  یس  .دش  هتشادرب  اعد  هب  اه  تسد  ناهاگرحس  زور  یس 

اب تسا  عادو  زور  تسا ؛ یظفاحادـخ  زور  زورما ، .تفرگ  ماـجنا  قـح  ترـضح  ناتـسآ  زا  ترفغم  شزرمآ و  تساوـخرد  زور  یس 
اب یظفاحادخ  زور  حاتتفا ، ياعد  اب  یظفاحادخ  زور  ردـق ، یتوکلم  ياه  بش  اب  یظفاحادـخ  زور  رحـس ، هناصلاخ  ياه  هظحل  مامت 

.دنیوگ ساپس  ناشیراد  هزور  رد  ار  دوخ  يزارفارس  ات  دنرازگ  یم  زامن  نارازگزامن  هک  تسا  يزور  زورما ، .تسا  رحس  ياعد 

.دنوش یم  قرغ  شیوخ  هناقشاع  هسلخ  رد  دنور و  یم  توکلم  هب  كاخ  زا 

تمـس هب  شیپ  زا  شیب  یگدـنب ، ياه  لاـب  .دریگ  یم  رارق  ناگدـنب  زاـین  نماد  رد  راـگدرورپ  یبآ  نامـسآ  زا  یهلا  تمحر  زورما ،
.دنک كرد  ار  شتسرپ  ینافرع  ياه  هبذج  ات  دوش  یم  هدوشگ  توکلم 

ریبکت ریبکت و  ریبکت و  زاب  دلاب و  یم  دوخ  هب  نیمز  دنوش و  یم  هوکش  همه  نیا  زا  نامداش  رت و  هدوسآ  اه  بلق  رت و  کیدزن  اه  لد 
.دچیپ یم  رهش  شوگ  رد  اهدجسم  هتشارفا  ياه  هرانم  زا 

دیع زورما ، .دوش  یم  ناضمر  ناراد  هزور  رب  كرابم  دیع ، زورما ، .دنک  یم  هجوتم  وا  تمـس  هب  ار  اه  ناج  وا  دای  دـنوادخ و  مان  زاب 
.تسا رطف 

يریشمش هللا  حور  / یناهج دیع 

همه نآ  رد  هک  هنایلاس  دـهع  کی  ابیز ، زور  کی  گرزب ، زور  کی  .زور  کی  رد  نآ  باتزاب  هناگ و  یـس  ياه  هنیآ  رد  رون  ؤلـألت 
تسا و یلاحشوخ  رب  دهع  .دنناوخ  یم  زامن  دنوش و  یم  عمج  اج  کی  رد 
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نیمه رد  لقادح  همه  هکنیا  يارب  .دنهدب  تاکز  ناش  یگـشیمه  ياذغ  زا  دـیاب  سپ  .دنـشاب  مه  لثم  زور  کی  رد  همه  یلدـمه  رب 
.زور کی  رد  نآ  باتزاب  هناگ و  یس  ياه  هنیآ  رد  رون  ولالت  .مه  لثم  همه  دنشاب و  گنر  کی  زور  کی 

.یناهج دیع  رطف ، گرزب  دیع  .تسا  دیع  زورما  .لاس  کی  زا  زور  کی 

مژد داوج  دمحم  / ون هام  يوجو  تسج  رد 

.تسا هداتفا  قوش  هب  بش  اما  تسا ؛ هدرکن  ناروف  دیع  گناب  زونه  .دراد  یفافش  تبوطر  اوه 

.تسا هتسویپ  ام  باهتلا  هب  ییوگ  نامسآ  و 

اـضف رد  داب  قوش  یناشفا  تسد  تسا و  یندـییوب  كاخ  تسد  توارط  .تسا  رطعم  هاگرحـس  یـس  هرطاخ  زیربل  دـیع ، گـناب  زونه 
.رت یندید 

.دمآ دهاوخ  هک  يدیع  رورسم  تشذگ و  هک  یتسه  يزور  یس  گنتلد 

هدرکن اغوغ  دیع  گناب  زونه  .تسا  رارق  یب  مه  باتفآ  تسا ، زادگ  زوس و  رد  مه  باتفآ  تسوپاکت ، رد  مه  باتفآ  اما  تسا ؛ بش 
.دنا هداتفا  هلولو  هب  اه  هراتس  اما ، تسا 

یفافـش تبوطر  اوه  دـنا ، هدـش  سیخ  بشما  اه  هراتـس  ...تساضف  رد  شا  هحیار  اما  تسا ، هدـشن  اه  هظحل  زیربل  دـیع ، گناب  زونه 
.دراد

يوهایه هب  رگید  نامـسآ  .یناحور  يرون  زا  سیخ  .دنـسیخ  اه  هراتـس  .هداتفا  قوش  هب  بش  تسا و  هدرک  ناروف  رگید  دـیع ، گناب 
.دنک یم  يرگ  هولج  شا  هنیس  هب  هتسب  گنر  هرقن  اب  هتسویپ و  دیع  یتسمرس 

.دنک یم  دادیب  داب  سفنت  رد  تینهت  قوش  تسا و  هدش  اه  هرطاخ  زیربل  دیع ، گناب 

اما تسا ، دـنوادخ  هزور  یـس  تفایـض  نایاپ  بشما ، هک  منک  یم  سح  مراد  رگید  .ار  شروضح  تاـیح  منک  یم  سمل  مراد  رگید 
دهاوخ جوا  هب  امتح  بشما  نامتذـل  .ناـمکاسما  زور  یـس  شاداـپ  تسا ؛ هیدـه  یناوارف  زور  ادرف ، .میراد  مه  ار  ادرف  هدـیپس  قوش 

.تساضف رب  دیع  زا  هک  يا  هلهله  نیا  رد  دیسر ،
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هللا همحر  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  تسد  هب  اکیرما  یسوساج  هنال  ریخست 

يدابآ دوواد  هموصعم  / يرادیب نافوت 

مه راب  نیا  .دندرک  هکت  هکت  ار  یهایس  نوزومان  رکیپ  باتفآ ، زا  يریشمش  اب  دندیـشک و  الاب  اه  هوک  زا  هشیمه  نوچ  هسامح  نادرم 
.دنا هدز  مدق  ار  يدنلبرس  يرایشوه و  ياه  هداج  هراومه  هک  دش  یتلم  ياه  ماگ  تبث  هصرع  ناهج ، ياه  میوقت 

هطقن نیرت  یقرش  زا  دیـشروخ  زور  نآ  .دش  لدب  كانتـشحو  یـسوباک  هب  اکیرما  کیرات  ترافـس  يارب  ناـبآ 58 ، زور  نیمهدزیس 
قفا زا  هک  دـندوب  هداد  يرون  هب  لد  دنتـساوخ و  یمن  ار  اه  شافخ  تموکح  هک  دـیبات  ینانز  نادرم و  ياـه  لد  رب  یهاـگآ  نامـسآ 

تبقاع دنام و  یمن  ربا  تشپ  هشیمه  يارب  دیـشروخ  هک  تسا  هنوگ  نیا  دوب و  هتفرگ  ندـیبات  ناش  قشاع  ياه  ناج  رب  هام 57  نمهب 
.دوش یم  راکشآ  تقیقح  درد و  یم  مه  زا  ار  هریت  ياهربا  يا ، هقعاص 

؛ تسا هدرک  دوخ  نآ  زا  ار  گرزب  ناطیش  بقل  نینچ  نیا  هدیلاب و  شیوخ  ياه  هسیـسد  ناماد  رد  هشیمه  نوچ  هک  اکیرما  رابکتـسا 
ار قاـفن  هئطوـت و  تخرد  هک  تسناد  یمن  وا  .درادـن » تراـسا  دراد ، تداهـش  هک  یتـلم  : » هک دوـب  هدرک  شوـمارف  ار  تـیعقاو  نـیا 

دنهاوخ يرادیب  ياه  نافوت  ماجنارس ،
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یتـسین لـحاوس  هب  هعطق  هعطق  ار  رابکتـسا  یناطیـش  یتـشک  ناـشورخ ، ییاـه  جوم  نوچ  نیمزرـس ، نیا  هوتـسن  نادـنزرف  تسکش و 
.داتسرف دنهاوخ 

ات دندوب  هتـساخ  اپ  هب  شود  هب  رام  كاحـض  ندرک  دوبان  دصق  هب  رگنهآ  هواک  نوچ  کیره  هک  دش  ینایوجـشناد  زا  ولمم  ترافس ،
یمن یطلغ  چیه   » هتشذگ نوچ  هک  دنادب  اکیرما  ات  دنروآرد  زازتها  هب  يرایـشوه  ياه  ماب  زارف  رب  ار  نطو  يدازآ  لالقتـسا و  مچرپ 

نینچ هک  راشفب  شوغآ  رد  تخس  ار  تریلد  نادنزرف  یگدازآ ، نیمزرس  يا  هآ ، .دنکب » دناوت 

هدنام ناهد  هب  تشگنا  يزارفرـس  همه  نیا  زا  ناهج  خیرات  هک  نانچ  دننک ؛ یم  کح  تناشخرد  یناشیپ  رب  ار  یگرزب  ياه  هسامح 
.دنزات یم  یکیرات  ملظ و  لد  رب  دننز و  یم  سپ  ار  هثداح  هدرپ  نامیا ، زا  ییاه  تسد  اب  هک  ینادنزرف  يزارفرس  تسا ؛

ار مخز  رطخ و  ياه  نادیم  ریز ، هب  رس  يرس  دنلبرس و  یلد  اب  تسا  يرمع  هک  تسا  باتفآ  یگـشیمه  هیاسمه  ناشنـشور  نامـشچ 
.دنا هدروآرب  رس  قشاع  یناربونص  ناشیاه  ماگ  در  زا  دنا و  هتشاذگ  رس  تشپ 

يدمحم سابع  / گرزب رگوداج 

.دمآ یم  نوریب  اهربا  سپ  زا  باتفآ  دیاب 

.دوب هدش  مامت  ناتسمز  هک  دوب  تقو  یلیخ 

.دوب هدیرب  ار  هریت  ياهربا  ناما  مدرم ، مرگ  ياه  سفن  هک  دوب  تقو  یلیخ 

، دوب هدشب  ماشآ  نوخ  ياه  شافخ  هنال  هک  ار  ریپ  رگوداج  هناخ  ظفاحم  ینهآ  ياه  هدرن  ینتب و  ياهراوید  تیعمج ، ناشورخ  لیس 
.تشاذگ اج 

لد و هداس  مدرم  يارب  ار  هچنآ  هک  روط  نامه  دش ؛ یم  هتـشر  هتـشر  وداج ، رحـس و  قاروا  .دش  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  تیعمج ،
.دش هبنپ  دوب ، هتشر  نابرهم 

!؟ درک ناهنپ  ار  زور  دوش  یم  رگم  اما  دندش ؛ یم  رت  یفخم  رت و  یفخم  باتفآ  زا  اه  شافخ 

.دمآ یم  رتالاب  باتفآ  دش و  یم  رتریگارف  زور 

.دوب هدیشک  دق  تقیقح  راوید  هبل  ات  زور 

ص:122

هرامش 78 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب دنلب  هشیمه  هایس ،»  » ياه نیرفن  يارب  اشاح  راوید  دنچره  درک ؛ راکنا  ار  باتفآ  دش  یمن  درک ؛ هلاچم  ار  يدازآ  دش  یمن  رگید 
.تسا

.درک یم  كاپ  ار  یهایس  در  دیشک و  یم  رس  يا  هنزور  ره  زا  باتفآ ،

.دوب هدنامن  يزیرگ  هار  چیه 

هدـناشوپ ار  رگوداج  ياشامت  هنییآ  ترفن ، رابغ  .دـش  یم  وحم  لدایرد  ینانز  نادرم و  يدازآ  ياپدر  رد  مک  مک  گرزب ، رگوداج 
.دوب

.دوب هدرک  لابند  یناریا  زیزع  ناناوج  نوخ  لد  رد  ار  تقیقح  در  تلادع ، باتفآ 

.رت گنت  ناشافخ ، رب  هصرع  دش و  یم  رت  هدرتسگ  قفا ، .درک  كاپ  دش  یمن  یگنر  چیه  اب  ار  گنن  ياه  هکل  دوب ؛ رید  رگید 

.داد یم  نوخ  يوب  هناخ  مامت 

.دیکچ یم  نوخ  راوید ، رد و  زا 

دوب و تقیقح  باتفآ  طقف  هراچ  .دوب  هدرک  هبرف  ار  ماشآ  نوخ  ياه  شاـفخ  اـه  لاـس  هک  تسناـم  یم  یکانتـشهد  راـغ  نوچ  هناـخ 
دـشاب و باتفآ  طقف  ات  دـنازوس  یم  ار  ناتـسرپ  بش  درک ؛ یم  بوذ  دوخ  رد  ینآ  ار  اه  يدـب  مامت  هک  یترفن  مشخ و  شتآ  یمرگ 

.قشع

نهک نوران  ات  تسکش  ار  شدوخ  رمک  ینمشد ، ربت  دش و  در  هئطوت  هایس  ياه  تسد  نوچ  ایس ، نامزاس  هایـس  ياه  هدنورپ  مک  مک 
.خیرات رد  دوش  راگدنام  ام  قشع  لاس 

.یگدازآ تسا و  قشع  ام  يراگدنام  زار  دنادب  دنزب و  قرو  ار  خیرات  ام ، يدنلبرس  اب  ناهج ، ات 

یجنپ هجیدخ  / ترفن بالیس 

.تسا هداد  نامرف  هنال  نیا  لد  زا  هشیمه  سیلبا ، .ضیعبت  هنال  دادیب ، هنال  تسا ؛ نایصع  هنال  اجنیا 

، دنوش هرگ  اه  تشم  یتقو  دنوش ، تشم  اه  مشخ  یتقو  تسین ، رید  هنال ، نیا  یناریو  .تسا  ناطیـش  ياه  ینارنخـس  يوگدـنلب  هنال ،
.تسا یمتح  هنال  نیا  ینوگنرس  .دوش  يراج  ترفن ، بالیس  یتقو  رو ، هلعش  اه  تریغ  یتقو 
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.تسا ناطیش  يرد  هبرد  زور  زور ، نآ 

.درک دنهاوخ  درخ  ار  هداشگ  ناهد  نیا  هدروخ ، هرگ  نینهآ  ياه  تشم 

دنیوگ یم  دننکاو ، رـس  اه  هدقع  یتقو  دـننک ، زاب  نابز  اه  مخز  یتقو  دـیرد ؛ دـهاوخ  ار  هیرک  هرهچ  نیا  ترفن ، هنیک و  ياه  گنچ 
! نک شوگ  دیآ ، یم  ییادص  نوگنرس ! یهایـسور ، هنال  ناریو ! یهابت ، هنال  ناریو ! تواسق ، هنال  تسا ! سب  متـس  تسا ، یفاک  ملظ 

زاب اه  مشچ  .دنک  ناهنپ  ار  شا  یگدنامرد  یگراوآ و  ات  تسا  یـشوم  هنال  رد  هبرد  ناطیـش  .دشورخ  یم  ادص  تسا ، هدنبوک  ادص 
.تسین میلست  يادص  ادص ، .تسین  شزاس  يادص  ادص ، .دنونش  یمن  ار  تیادص  رگید  اه  شوگ  هدش ،

.تسا يدازآ  گناب  نیا 

.اه نابایخ  شرف  گنس  رب  اه  هتشرف  ياه  مدق  يادص  داب ؛ رد  اهر  تسا  ناگتشرف  يادص  نیا 

.تدیفس هنال  نامه  هب  ربب ، كاخ  نیا  زا  رادرب و  ار  تا  هشال  يا ! هناگیب  اجنیا  وت 

.ادص نیا  تسا  تریغ  نحل 

.تسا هدش  رادیب  ياه  نادجو  هجهل 

.تسا ملظ  زا  هدش  اهر  ناگدیدمتس  نحل 

نوریب وچ  وید  : » دنا هدمآ  اه  هتشرف  .دش  دهاوخ  هدیرب  كاخ  نیا  زا  تتسد  .دش  دهاوخ  ناریو  تشوم ، خاروس  هدش : کیدزن  ادص 
«. دیآرد هتشرف  دور ،

يریما نیسح   / مود بالقنا 

وبـس ناتـسم  .تسکـش  ار  اه  لـفق  دـش و  یکتپ  ربکا ، هللا  گـنابلگ  .تفرگ  ـالاب  یگراوخیم  مسر  ناتـسم و  دـندمآ  كدـنا  كدـنا 
ياهورـس برغ ؟ تردـقربا  تب  زا  رتالاب  یتب  هچ  دنتـسکش و  اه  تب  دـمآ و  نابز  رب  دـحا »  » مان .تفرگ  الاب  وهای »  » دایرف .دنتـسکش 

.ار ناطیش  دوبک  لگنج  زار  دندیمهف  بوخ  ینیمخ ، ناتسوب 

.دوب یسوساج  تنایخ و  لفحم  ناطیش ، هناخ 

.دمهفب ار  یئاکیرما  ياه  هرپ  بش  راغ  زار  ات  دوبن  نیب  قح  مشچ  ار  برغ  بناج  هب  قح  ناگتفیرف 

ناطیش هناخ  رب  هتفرگ و  ادخ  حور  نامزلارخآ ، حیسم  ییاحیسم  مد  زا  ددم  ناوج ، نانکش  بش 
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ار ییاکیرما  يامن  شیم  ناگرگ  دندیشک و  زمرق  طخ  ار  یکاخ  تالداعم  نیمز ، ناریا  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  .دندش  لیـسگ 
، ملظ ناویا  قاط  درک و  يراج  خـیرات  گر  رب  ار  شا  هنادواج  مالک  دـمآرد و  تیامح  رد  زا  ریمـض  نشور  ریپ  .دـنتفرگ  تراسا  هب 

.تشادرب كرت 

نایع شزجع  تسناوتن و  و  دـنکب » دـناوت  یمن  یطلغ  چـیه  اکیرما  : » تفگ ام  ریپ  هک  هاگ  نآ  داتف ، ورف  رـس  زا  روج  نانارمکح  جاـت 
هکحـضم ار  برغ  يوگغورد  ناپوچ  درک و  اوسر  ار  هتفر  شیم  نیتسوپ  رد  ناـگرگ  ینیمخ ، نادـنزرف  بـالقنا ، رد  بـالقنا  .دـش 

.دوب ناریا  مود  بالقنا  نیا ، هک  اقح  دز و  تیاضر  دنخبل  بالقنا  دیشروخ  دنتساخرب ، یلد  مه  هب  اهورس  .درک  خیرات 

یمرخ هفطاع  / ناطیش هاگیاپ  فرصت 

هب رگید  یبالقنا  دز و  الاب  ار  تمه  نیتسآ  دـیاب  .تسادـیپ  گنرین  گنررازه  ياه  هدرپ  تشپ  زا  گرزب  ناطیـش  تخمز  ياه  هجنپ 
هب يا  هنال  رد  دـنا ؛ هدرک  هناخ  تختیاـپ  بلق  رد  ریوزت  غورد و  داـسف و  ياـه  هناـیروم  .دز  مقر  یمالـسا  تمه  یناریا و  تریغ  ماـن 

لاهن هشیر  رب  هشیت  هنایفخم  دـنا و  هدرک  هنخر  ناطیـش  يدایا  شذـفانم ، مامت  رد  هک  يا  هنال  رد  .تنایخ  گنرین و  ایند  کی  تعـسو 
.دننز یم  روهظون  بالقنا  نیا  هتسرون 

؛ دنا هدیـشک  فص  دنمتریغ  ناناوج  .دیچیپ  مهرد  راید  نیا  رد  هشیمه  يارب  ار  رامعتـسا  هنهک  راموط  دز و  الاب  ار  تمه  نیتسآ  دیاب 
خاک .تسا  هدـنامن  یهار  ناطیـش ، هاگیاپ  نیرخآ  فرـصت  ات  .ناشبان  نیقی  نامیا و  گنر  هب  يروعـش  روعـش و  زا  راشرـس  يروش  اب 

نابیرگ رد  رـس  هدنامرد ، زجاع و  تیالو ، نشور  طخ  وریپ  نایوجـشناد  نیا  تریغ  ربارب  رد  زورما  شا ، یلاشوپ  تبیه  مامت  اب  دیفس 
بطق نیا  زجع  زورما ، دـنرادنپ و  یم  تکوـش  تبیه و  تردـق و  داـمن  ار  دیفـس  خاـک  هک  ییاـیند  ربارب  رد  مرـش  درب ؛ یم  ورف  مرش 

دـنک و یم  روهظ  ناـناوج  نیا  صـالخا  نیتسآ  زا  ادـخ  تسد  .دـننک  یم  هراـظن  یناریا ، ناـمیااب  ناـناوج  ربارب  رد  ار  ملاـع  تردـق 
اکیرما رـس  رب  دـیراد  دایرف  هچره  : » دـنز یم  دایرف  هک  يدرم  تیادـه  اب  دروخ ؛ یم  مقر  نیمز  ناریا  تزع  تعـسو  هب  رگید  یبالقنا 

«. دیشکب

اکیرما میراذگ ،» یم  اپ  ریز  ار  اکیرما  ام  : » دـیوگ یم  هک  اجنآ  دـبوشآ ، یم  ار  ناطیـش  موش  باوخ  شمالک  ذوفن  هک  وا  هراشا  اب  و 
.دوش یم  هتشذگ  اپ  ریز 
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یناهج رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور 

يدمحم سابع  / زاورپ يوب 

تسا هار  رد  هثداح  دنت  نافوت  »

هدازآ ياه  ناج  يرادیب  نافوت  نیا  دروایب  بات  دناوت  یم  یلاس  نهک  نیرفن  مادـک  هک  یتسار  هب  درک »!؟ دـهاوخ  هچ  ریپ  طولب  ادرف 
؟ ار

.میا هدش  رادیب  یگدرپسرس  ياه  لاس  باوخ  تلاسک  توخر و  زا  هک  تس  یهاگ  رید 

یکی ار  نامیاه  تشگنا  هکنانچ  دـنز ؛ یم  دایرف  نامیاه  نایرـش  رد  يا  هزات  نوخ  .ار  باتفآ  ياـشامت  میا  هدروآ  نوریب  فرب  زا  رس 
، ار متـس  هچره  مینک  دوبان  میروآ و  دورف  رگنهآ  هواک  کتپ  ناـنوچ  هدرک ؛ هرگ  ییاـه  تشم  اـب  اـت  مینک  یم  عمج  يرگید  زا  سپ 

هدیـشکرس باتفآ  نوچ  .دنا  هدرک  زیت  نادند  ام  ندوب  اهر  رب  هک  ار  ریپ  ياه  گرگ  هتـساوخان  هتـساوخ  ره  ار ، یهاوخ  هدایز  هچره 
رارق ام  متس  زا  یمخز  ياه  هناش  رب  ناشیاهزیم  هیاپ  هک  ییاه  لاوانراک  شوگ  رد  ار  نامتیمولظم  ياه  ترفن  مامت  مینزب  دایرف  ات  میا 

.تشاد

نوخ هک  یناتریـس  بش  يارب  دـندرب ؛ امغی  هب  ار  نامتفن  هک  ییاه  شکتفن  يارو  زا  مینزب ؛ ادـص  ار  ایرد  ات  دور  نوچ  میدـش  يراـج 
.دوب ناشیاه  بش  ییانشور  ام  لد 

هقلح دـننک و  نامراد  بانط  ار  ناش  یگدرب  ياـهریجنز  دـنهاوخ  یم  هک  ار  یناـسک  همه  دوجو  مینکـشب  اـت  میا  هداتـسیا  هوک  نوچ 
.نامناهد لفق  ار  یمالغ 
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نایرج ام  کیاکی  ياه  گر  رد  یگدازآ  نوخ  .دـننادب  همه  ات  مینزب  داـیرف  ار  دوخ  ندوب  یناریا  هک  میا  هداتـسیا  مه  هناـش  هب  هناـش 
.تسیراج ناریا  ياهدور  هک  روط  نامه  دراد ؛

یهارمه ات  میوش  یم  مدق  مه  نایوج  تلادع  ناهاوخ و  يدازآ  مامت  اب  .ناهج  ياه  هلق  زارف  رب  ار  مالـسا  مینزب  دایرف  ات  میا  هداتـسیا 
.میشخب مایتلا  ار  دوخ  هنهک  ياه  مخز  دیاش  نامیادص ، اب  ار  نامیاه  تشم  مینک 

هک ییاهزور  دنک ؛ یم  هتفشآ  ار  نامنیریش  ياه  باوخ  كانلوه ، یـسوباک  نوچ  هک  ار  رود  نادنچ  هن  ییاهزور  هتفرن  نامدای  زونه 
راهب هب  ور  ار  نامیاهزورید  هتفرگ  رابغ  ياه  هرجنپ  ام  یلو  نامنامیا ؛ دوب و  نامناج  شیاهب  دنتخورف و  یم  ام  هب  سفق  رد  ار  يدازآ 

.میا هدیشک  نییاپ  نامیاه  هرجنپ  بل  ات  ار  باتفآ  میدرک و  زاب 

نامیاه هیر  دنشک و  یم  سفن  قشع  رد  نامیاه  هناخ  ياهراوید  دنوش ، یم  رت  ، ییاهر منبش  زا  حبص  ره  نام  ینادعمـش  ياه  نادلگ 
.دنوش یم  راشرس  زاورپ  يوب  زا 

.بش هب  نام  یبآ  نامسآ  دهد و  نت  توکس  هب  نامیاه  هچوک  تسا  لاحم  رگید  یناکت ، هناخ  نیا  زا  سپ 

.مینازوسب ییاهر  شتآ  رد  مینک و  هلاچم  نام  هدرشف  مه  هب  ياه  تسد  رد  ار  رابکتسا  ات  میوش  یم  رت  گرزب  گرزب و  زور  ره 

مژد داوج  دمحم  تسپ / جوا 

.دنک یم  یعادت  ار  ناطیش  هلهله  تا ، هدنخ  ینز ! یم  دنخبل  طلسم  هنوگ  نیا  يا و  هتخود  مشچ  ام  هب  الاب  نآ  زا  هک  ییوت  يا 

.اه تلم  یتسه  هحفص  رب  ار  رامعتسا  طوطخ  ینک  یم  گنررپ  يراد  تسا ، زونه  هک  زونه  تیاه ، تسد  نیا  اب  وت 

راگنا زونه  اما  دوش ، یم  گنر  یب  اه ، شزرا  لابقتـسا  زا  یفـص  اـب  تیاـه ، هئطوت  راـب  ره  هکنیا  اـب  ییاـپرب و  تسا ، زونه  هک  زونه 
! يراودیما
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« رشب قوقح   » هیثرم غورد ، هب  ضیعبت ، متس و  یناوارف  رد  رگید ، يزور  .ینز  یم  ناسنا  سدقت  زا  مد  ناسنا ، راتـشک  هوبنا  رد  يزور 
ام .دسانشن  ار  نات  ینوعرف  يوخ  دشاب و  هدیدن  ار  امش  یناطیـش  ياه  تسد  هک  تسا  هدنامن  یمـشچ  ایند  رد  رگید  ...و  یناوخ  یم 

.میناوخ یم  ارف  هزرابم  هب  ار  وت 

طخ ینیبب  تقو  نآ  دـیاش  ام ، هاگن  اب  يوش  وس  مه  ییآ و  رتریز  يا ، هتخاس  دوخ  يارب  هک  ییالاب  نآ  زا  یمک  ات  مینک  یم  تتوعد 
زورید و .دـنایامن  یم  ار  زورید  هتفرگ و  تهج  ار  نامرـس  تشپ  ام  تشگنا  طـخ  .تسا  هتفر  هناـشن  وس  مادـک  هب  اـم  هراـشا  تشگنا 

.خیرات راوید  رب  شنوخ  جر  هدش ، شقن  هک  وت  ياه  يزورید 

هک ارچ  دریگ ؛ یم  هرخس  هب  ار  شقوقح  قاقحا  زا  وت  ندز  مد  رگید  رشب  هک  نیبب  ام ، هراشا  تشگنا  اب  تهاگن  هدش  وسمه  هک  الاح 
هاگ چیه  شدای ، زا  دش  دهاوخن  كاپ  هاگ  چیه  .تفای  دهاوخن  مایتلا  هاگ  چیه  هک  هتفاکش  شنهذ  هحفـص  رب  ییاه  هناشن  خیرات ، دای 

.وت زا  شترفن  سح  تسشن ، دهاوخن  ورف 

نادب اما  ار ؛ درد  دنک  یمن  هقافا  مه  ام  هاگن  اب  اجنیا ، تا  ییوسمه  یتح  تسا ، هدناشوپ  ندـیدن  ظیلغ  هلاه  ار  تدـیلپ  هاگن  هک  الاح 
سپ رد  زاب  دنز ، یم  دنخبل  یهاگ  دنچره  نمشد ، هک  میناد  یم  بوخ  مان و  نیمه  اب  تمیناوخ  یم  میناد و  یم  رشب  نمشد  ار  وت  ام 

.دراد هتفهن  هنیک  شرهم ،

هنیـس رب  راـبگرم ، دروآ  یهاوخ  ورف  میوش ، لـفاغ  نوچ  يراد و  ناـهنپ  تنیـشتآ  یتسود  نیا  سپ  رد  ـالاح  زین  يرجنخ  کـش ، یب 
یب زیچان و  تردـق  هک  ارچ  کش ؛ یب  ینک  یمن  يا و  هدرکن  نامیاهر  زونه  .ـالاب  نآ  زا  يا  هتخود  مشچ  اـم  رب  زونه  ـالاح  .ناـماه 

.میشاب میناوت  یم  هچ  میتسه و  اجک  میراد ، هچ  مینک  یم  شومارف  دیاش  ینامز  هک  تس  ییام  نوچ  یتسه  لواپچ  ورگ  رد  تدیق ،
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زومآ شناد  زور 

یجنپ هجیدخ  / تفرعم باتفآ 

زار ییاسانـش   » يارب هک  واکجنک  ییاه  هاگن  راگزومآ و  کی  تکمین ، دنچ  گنراگنر ، ياه  چـگ  زا  رپ  هبعج  کی  زبس ، هتخت  کی 
.دنا هدمآ  خرس » لگ 

.ار تقیقح  سانشان  هتسه  دفاکش  یم  هملک  هب  هملک  راگزومآ ، تیاهن و  یب  هار  کی  زا  مدق  نیلوا  تسا ؛ نتخومآ  هلپ  نیلوا  ابفلا !

! شیپ زا  رت  هنشت  زاب  ار و  تفرعم  ماج  یشک  یم  رس  هژاو  هب  هژاو  وت ، و 

دهد و یم  دای  ار  ندیـشیدنا  هک  راگزومآ  .میزومآ  شناد  ام » ، » مزومآ یم  شناد  نم » ، » يزومآ یم  شناد  وت » ، » دزومآ شناد  وا » »
«. ارچ  » ياه تشگنا  ریز  مینک  یم  حیرشت  ار  تقیقح  تسد و  رود  هب  میشیدنا  یم  هک  ام 

.يرگید زا  سپ  یکی  ار  تاملظ  ياه  هدرپ  دنز  یم  رانک  هک  ملعم  يوداج  ياه  تسد  و 

.دوش یم  نشور  تنهذ  رد  غارچ  کی  نتسناد »  » ره اب  ینک  یم  سح  يریگ و  یم  دای  هک  وت  و 

.يرب یم  یپ  تا  یکچوک  هب  رتشیب  يزومآ ، یم  رتشیب  هچره 

زاب يوش و  یم  گرزب  مارآ  مارآ  وت  رود و  ات  ار  تا  هشیدنا  تعـسو  دنرب  یم  هظحل ، هظحل  هک  نشور  دنوش  یم  يا  هداج  تاملک ،
.رت هنشت 
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یکی دنریذپان ، يریس  ایند ، رد  سک  ود   » هک نخس  ریما  دومرف  بوخ  هچ  .يوش  یمن  ریس  تقو  چیه  ینک  یم  سح 

(1)« .ایند بلاط  يرگید  ملع ، بلاط 

.تنورد کیرات  ياهزیلهد  هب  دراذگ  یم  اپ  مارآ  تفرعم ، باتفآ  ینز و  یم  رانک  ار  اه  هدرپ  وت 

.ینز یم  دنویپ  تفرعم  هب  ار  ملع  يزومآ و  یم 

.تدوهش فشک و  يارب  دوش  یم  يا  هچیرد  زبس ، هتخت 

دزو و یم  ملع  میـسن  تفرعم ! هب  یـسر  یم  راگدیرفآ و  هب  یـشیدنا  یم  تایح .» هیام  : » ییوگ یم  وت  و  بآ » : » دیوگ یم  راگزومآ 
هسردم یبوچ  ياه  تکمین  تشپ  زا  قشع »  » .رواب دوهش و  زا  دوش  یناتـسلگ  دعب ، اه  لاس  ات  دراک  یم  تا  هنیـس  رد  ار  تفرعم  رذب 

«. نتسناد  » هب قشع  ندیمهف ،»  » هب قشع  دوش ؛ یم  زاغآ 

.تسا ندیمهف  زاغآ  دلوت ،

.دوخ ینادان  زا  درادرب  هدرپ  دهاوخ  یم  ایند ، هب  شرگ  شسرپ  ياه  هاگن  اب  دازون  دیاش 

.تساه « نتسنادن  » هودنا كدوک ، هیرگ  دیاش 

.مک تصرف  تسا و  زارد  هار  .يوجب » شناد  روگ  اـت  هراوهگز  : » دراد همادا  گرم  اـت  دوش و  یم  عورـش  هراوهگ  زا  يزومآ ، شناد 
موادـم يوجو  تسج  رد  لوقع ، ناهذا و  زونه  تسا و  نتـسناد »  » زاغآ رد  زونه  ناسنا  دراد و  دایز  فوشکماـن  فورح  زونه  اـبفلا 

يراج نانچمه  تقیقح  لهج و  ياه  هرگ  ندوشگ  یپ  رد  زونه  دَرِخ ، ياه  تشگنا  تساه و  « ارچ  » اه و « ندش ، » اه « ندوب ، » اه « دیاب »
ریغ ار  امـش  مرادن  تسود  : » هک تفگ  بوخ  هچ  اه و  هتفگان  اه ، هدناوخان  مهف  يارب  ینام ؛ یم  زومآ  شناد  کی  هشیمه  وت ، .تسا 

تفرعم اب  هک  تسا  هتفهن  ییایند  هرذ ، ره  لد  رد  هرامه ، دبات و  یم  هرامه  ملع   (2)« .زومآ شناد  ای  دنمشناد  ای  منیبب  لاح  ود  نیا  زا 
(3) «. دنرت نامیااب  دنرتاناد ، هک  نانآ  : » خیرات درمربا  نآ  لوق  هب  .تسا  نیجع 

رایشوه رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب  »

« راگدرک تفرعم  تس  يرتفد  شقرو  ره 
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يریما نیسح  / قشع سرد 

رانک مور و  یم  الاب  خـیرات  زا  .مرذـگ  یم  هتـسهآ  زبس و  ایفارغج ، باـتک  يور  زا  .مور  یم  هار  هسردـم  ماـب  يور  هک  مدـید  باوخ 
.دنا هدمآ  مندید  هب  يدعس  ظفاح و  ما ، هدش  رعاش  مدید  باوخ  .منیشن  یم  یسراف  باتک 

یسفن ره  : » دیوگب ات  تخادنا  ناهد  زا  ار  شرینپ  یکغاز  .منک  هزات  یسفن  ات  مدیباوخ  یتخرد  ریز  .مدوشگ  ار  ناتسلگ  هچغاب  نیلوا 
«. تاذ حرفم  دیآ  یمرب  نوچ  تسا و  تایح  دمم  دور  یم  ورف  هک 

نت مدـید ؛ ار  يراکادـف  ناقهد  .دوب  هتفرگ  ار  یـسراف  باتک  تسد  و  منابرهم » راـی  نم  : » تفگ یم  هک  مدـید  ار  ما  یـضایر  باـتک 
هچره مدید ؛ ار  ادخ  طقف  مدرک ، عمج  ادخ  ناهج و  اب  ار  مدوخ  یتقو  .میرادـب  ساپ  ار  نتخومآ  شناد  ام  ات  تخوس  ار  لهج  شوپ 

یم لیم  تیاهن  یب  هب  يددع  هک  هاگ  نآ  : » متشون دوب و  ادخ  طقف  زاب  متفر ، راشعا  هب  متفرگ و  روذجم  مدرک ، میسقت  مدرک ، برض 
« .ادخ قشاع  تداعس ، قشاع  ندیمهف ، قشاع  تسا ؛ هدش  قشاع  ینعی  دنک 

مباوخ هب  هدیمهف  نیسح  دش ؛ زمرق  مباوخ  .داتسیا  رهـشمرخ  هشقن  يور  دروخ و  یم  قرو  هک  مدید  ار  ایفارغج  باتک  باوخ  بشید 
هک يا  هسردم  مدید ؛ هسردم  باوخ  بشید  .دورن  تدای  تعاطا  تفگ  داد و  مناشن  ار  ربهر  مان  درک ؛ زاب  ار  یعامتجا  باتک  دـمآ ،

ندـیمهف و سرد  میراد و  یتـسود  سرد  زورما ، .اـهزور  همه  لـثم  مراد ؛ هلجع  هسردـم  هب  نتفر  يارب  زورما  دوب و  اـیند  تعـسو  هب 
.قشع سرد 

يدمحم سابع  / ندیرپ ياوه 

هناحبـص هرفـس  رـس  رب  هک  هزات  غاد  نان  يوب  هک  یتقو  ردام ، نابرهم  مارآ و  يادص  اب  ندش  رادیب  دوز  ياه  حبـص  تشاد  یتذل  هچ 
یم رت  نیریـش  نیریـش و  قشاق ، گنهآ  برـض  اب  هک  غاد  ياچ  راخب  دـیچیپ و  یم  تا  یگدولآ  باوخ  رد  دیـشک ؛ یم  ار  تراـظتنا 

ات درک  یم  تا  هدامآ  ردام  دش !
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.ینک یط  دیود ، یم  تتسوپ  ریز  رد  هک  يزییاپ  میسن  اب  ار  نابایخ  هچوک و  يرادرب و  رتراوتسا  ار  تکچوک  ياه  ماگ 

.ینک رفس  مه  تیاه  ماگ  تکرح  اب  ار  اهور  هدایپ  درز  ياه  گرب  ندیود و  هب  ینک  عورش  مک  مک 

هسردم ات  هدنام  مدق  دنچ  اما  یسرب ؛ رید  دشاب و  هدروخ  هسردم  گنز  ادابم  هکنیا  سرت  زا  ندز ، رتدنت  هب  دنک  عورش  تبلق  مک  مک 
.یشک یم  سفن  رت  قیمع  ینک ، یم  هتسهآ  مدق  هک 

.ینک هزات  سفن  ات  یتسیا  یم 

.دود یم  تا  هتخادنا  لگ  ياه  هنوگ  ریز  بیجع ، یشمارآ 

دوجو رد  هک  یناجیه  دـنز ؛ یم  جوم  ناجیه  تنامـشچ  شیپ  يرذـگ ، یم  هسردـم  گـنر  یبآ  گرزب  رد  زا  یتفا ، یم  هار  هراـبود 
يداش هراوق  دـق و  رد  ًالـصا  هک  يرتسکاخ  ياه  شوپور  اب  رت ، گرزب  ای  رت  کچوک  یمک  اـی  تدوخ ، لاـس  نس و  مه  یناـکدوک 

.دنک یم  ناروف  تسین ، ناشیاه 

.يراذگ یم  تیاپ  رانک  ار  تا  هناکدوک  فیک 

.ینک یم  رت  مکحم  ار  تیاه  یناتک  دنب 

.ییایرد ياه  غرم  لثم  ینک ، یم  زاب  ار  تناتسد  يراد و  یمرب  ار  تفیک 

.نارگید هک  نانچمه  یلاحشوخ ؛ اب  یشک  یم  دایرف  ینک ، یم  ندیود  هب  عورش 

 . ...دنوش یمن  دنب  اج  کی  تدوخ  لثم  هک  ییاه  يداش  هب  یسر ؛ یم  تناتسود  هب 

میـس يور  رب  هک  ییاه  کشجنگ  لثم  دروخ ، یم  گنز  ات  هک  ییاهزور  نآ  ییاهزور ؛ نآ  گنتلد  روجدب  نم  لثم  مه  وت  مناد  یم 
.دنراد ندیرپ  ياوه  هشیمه  هک  اهراس  لثم  هدرک ، قب  ياه  کشجنگ  لثم  هن  اما  میدش ؛ یم  فص  دننک ، یم  زک  قرب 

.مینکشب نام  هناکدوک  زیمآ  تنطیش  ياهدنخبل  اب  ار  مظن  میتساوخ  یم  یهاگ  میدرک و  یم  جاوم  ار  فص 

، رفن هس  رفن  هس  دـندرک و  یم  رپ  ار  هتفر  ور  گنر و  ياـه  سـالک  فیدر  هس  هک  یتسه  یبوچ  ياـه  تکمین  گـنتلد  هک  مناد  یم 
.میدنخب میوش و  داش  میسیونب ، میزومایب ، میناوخب ، سرد  مینک ، ناهنپ  ار  نام  هناکدوک  ياه  تنطیش  ات  میتسشن  یم  ناشتشپ 

هایس مه  دایز  هک  یهایس  هتخت  ياپ  ار  ناممسا  سالک  رصبم  میدناخرچ ، یم  رس  میتسشن و  یم  ناشتشپ  یتقو  رگا  هک  ییاه  تکمین 
.تشون یم  دوبن ،
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یم طقف  هک  يرـصبم  دـش و  یم  كاپ  ناشدـنیبب ، ملعم  هکنآ  زا  لبق  هک  ییاه  مسا  نامه  اـب  یهایـس ؛ هتخت  ناـمه  گـنتلد  مناد  یم 
دونشب نامز  مه  دیچیپ ، یم  نلاس  رد  هک  ملعم  ياپ  يادص  اب  دوب ، هدز  نوریب  نامیاه  هنیـس  زا  ار  ام  بلق  نابرـض  يادص  ات  تساوخ 

.میشاب هتشاد  يونش  فرح  وا  زا  دیاب  هشیمه  هک  دنامهفب  ام  هب  ات  نامدناسرتب  راد ، شین  ياهدنخبل  اب  و 

بوخ ردقچ  .دوب » هملک  ادتبا  رد  و   » میتخومآ یم  ار  تاملک  نیلوا  هک  ار  يزور  یـشاب  هدرکن  شومارف  نم  لثم  زونه  مه  وت  دـیاش 
.دوب هتفرگ  ارف  ار  مدوجو  یقوش  هچ  ار ! ندوب  مدیمهف 

.مور یم  هار  اهربا  نیرت  تسد  رود  يالاب  رب  مدرک  یم  رکف  .دـیود  متـسوپ  ریز  رد  هراب  کی  ایند  فیک  مامت  راگنا  هتفرن ؛ مدای  زونه 
یگنرکی ياه  هچوک  ما  یناتسبد  ياهرای  ياپ  مه  هک  ییاهزور  مدوب ، زومآ  شناد  هک  ییاهزور  نآ  اهزور ؛ نآ  يارب  هدز  کل  ملد 

.مدز یم  مدق  ار 

مهدب و هیکت  هسردـم  يرجآ  ياهراوید  رب  ار  ما  یناوجون  رگید  راب  کی  متـسناوت  یم  ات  تشگ  یمرب  نامز  رگا  دـش  یم  بوخ  هچ 
! منزب قرو  ما  یسرد  باتک  رد  ار  ناحتما  بارطضا 

مژد داوج  دمحم  / میتساخرب دایرف  اب 

زا نم  ...تسا  ناگدازآ  هاگیاج  زورما ، ناریا ، ...تسا  نارباص  اب  ادخ  تسا و  کیدزن  ییاهن  يزوریپ  هک  دیشاب  روبص  نم ! نازیزع  »
مهاوـخ ناـیناهج ، شوـگ  هب  ار  امـش  یبـلط  لالقتـسا  یهاوـخ و  يدازآ  يادـص  ...ما و  هـتخود  امـش  هـب  دـیما  مـشچ  رود ، هار  نـیا 

دیاش هک  یشبنج  رگید ؛ یشبنج  نطب  رد  دناباوخ  ار  ناماهدایرف  هک  دوب  وت  نیکست  شمارآ و  زا  راشرـس  يادن  اهنت  ماما ! ...دیناسر »
.زور نآ  ات  تشاد  هلصاف  رگید  هام  دنچ  اهنت 

نامقـشع هسردم  هک  میدرک ، لیطعت  ار  سرد  .دش  مارآ  ناماه  لد  میدـناشن و  ورف  ترما  هب  ار  مشخ  دیـسر ، سیراپ  زا  هک  تیادـن 
.دش یم  هصالخ  وت  بان  تامیلعت  رد  رگید ،

نام هدـنیآ  يزودـنا  ملع  هاگیاج  تمـس  هب  قشع ! هسردـم  ملعم  يا  .ناماهراعـش  رد  میدرک ، یم  مالعا  وت  زا  ار  ناـم  تیاـمح  دـیاب 
.وت رما  هب  زاب  میدرک ، تکرح 

.ادرف ات  دادن  ناشلاجم  زاورپ ، اما  دنتشاد ؛ ار  نآ  هب  ندیسر  نآ و  رد  ندوب  يوزرآ  نامناهارمه  زا  یلیخ  هک  یهاگیاج 
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، شبجاو مکح  هک  يا  هفیظو  دوب ؛ نشور  تسخن ، نامه  زا  شیاـهتنا  هک  يا  هفیظو  ماـجنا  تمـس  هب  نوخ ، تمـس  هب  میدـش  یهار 
.تشادن ار  ام  یهاوخ  يدازآ  دایرف  ندینش  بات  میژر ، .دوب  وت  هتساوخ  نامه 

، میدـیزگرب توکـس ، دایرف و  هنیزگ  ود  زا  هرابود  میدـش و  اپرب  زاب  اما  نوخ ؛ رد  دوب  هدرک  تکاـس  ار  اـم  هلولگ ، یلیـس  اـب  راـبره ،
.ار ییادص  مه  يوهایه 

.تیعمج هلغلغ  زا  دوبن  نایامن  رگید  هاگشناد ، فارطا  ياه  نمچ  يزبس 

.دندش نامیادص  مه  فکرب ، ناج  زین  اهنآ  یشوخرس و  اب  دنتسویپ  ام  هب  .درک  روضح  رارق  یب  زین  ار  نایوجشناد  ام ، عمجت 

میتفای و ار  شورخ  تصرف  هزات  راگنا  ام  .دندیشک  یم  غیج  زین  اه  هلولگ  .دوب  نید  زا  تیامح  راعش  نامراعـش ، میدز و  یم  دایرف  ام 
! تفرگ رگید  ناج  ناماهدایرف ، توکس ، ره  اب 

.يدازآ هب  زاین  سح  زج  نت  رد  دوبن  یسح  رگید  ناماه  گر  زا  نوخ ، دمآ و  یم  ناماه  مشچ  زا  کشا 

.دایرف دوب و  دایرف  زاب  اما  درک ؛ یم  گنر  یب  ار  ریت  مخز ، شزوس  ناماه و  مشچ  هب  دیشک  یم  شتآ  روآ  کشا  زاگ 

.دندرک یم  کیلش  نوخ ، يایرد  هب  توافت  یب  دندوب و  هتسب  ام  زا  هاگن  رگید ، هک  دوب  هداتفا  شزوس  هب  راگنا  مه  نازابرس  مشچ 

ندـناکچ زا  هک  ینوخ  هرطق  ره  اب  هزات ، دـش  یم  مزج  ام  مزع  اما  ناـماه ؛ بلق  هب  ار  نوخ  دـندناکچ  یم  اـهنت  دـندوب و  هتـسب  مشچ 
.دیکچ یم  نانآ ،

! دوب هتشگ  زاغآ  روش  راگنا ، هزات 

یناشیپ رب  هداتفا  نیچ  رد  درک  یم  دادـیب  راجزنا  دوب و  هتفرگ  نوخ  ار  شا  هدـید  رگید  .تشادـن  ار  ناـناوج  غاد  لـمحت  باـت  رهش ،
دروآ و نییاپ  ار  اه  تشم  .دـناشن  ورف  ار  ناممـشخ  تشاد ، دوخ  رد  ار  شمارآ  هب  توعد  هک  وت  يادـن  اهنت  ماگنه ، نآ  رد  .ناـش و 

هن ییادرف  ادرف ؛ يارب  درک  هریخذ  ار  اهادص 

.مالسا يانب  رب  دش  هتخاس  ام ، هدش  زیربل  دایرف  اب  شیاهتنا ، هک  یلاس  دیسر ؛ نوخ  زا  راشرس  لاس  نامه  رد  هک  رود  نادنچ 
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مژد داوج  دمحم  / اه تکمین  نیمه  تشپ 

ناشبوچ يوب  هک  ییاه  تکمین  تسوت ، لام  نالا  هک  ییاه  تکمین  نیمه  متـسشن ؛ یم  اـه  تکمین  نیمه  تشپ  زور ، کـی  مه  نم 
نیا اـب  وت  نامـشچ  يرآ ، .تسا  هایـس  هتخت  هب  تهاـگن  يا و  هتـسشن  نم  ياـج  وت  لاـح ، .دـندرب  یم  لـگنج  زبس  تیاـهن  یب  اـت  ارم 
یم مراد  ار  تنامـشچ  .تسوت  لام  اهنت  رگید  هک  يا  هدنیآ  تسا ، هدنیآ  لابند  ددرگ ؛ یم  يزیچ  لابند  شرگوجو ، تسج  یگریخ 

.تساه هطقن  نیرت  نشور  يوجو  تسج  هب  نآ ، ياه  هلمج  فرح  فرح  يال  هبال  دواک و  یم  ار  اـه  باـتک  طـخ  هب  طـخ  هک  منیب 
تـسا زونه  هک  زونه  ار  تنهذ  هزات  هشیمه  هزور و  ره  شـسرپ  کی  رازه و  .تسانـشآ  هزات و  میارب  زونه  تهاـگن  گـنر  مناد ! یم 

.ما هدرکن  شومارف 

نیریش معط  .يا  هتخاس  تیاهزور  بجاو  مکح  ار  نتسناد  یسرپ و  یم  هناواکجنک  هنوگ  نیا  هک  تسا  ندش  ییادرف  يارب  مناد  یم 
ار مدوخ  اه ، یلیخ  لـثم  زونه  .ار  دوخ  ما  هدرکن  ادـج  سالکرـس  یکدزد  ياـه  هچپ  چـپ  زا  زونه  .ممهف  یم  بوخ  ار  تا  یگنـشت 

.میلعت رارق  یب  فیط  زا  ما  هدنکن 

.ار ما  یگدنز  حیرفت  ياه  گنز  منتغم  تصرف  منارذگ  یم  تنطیش  هب  تسا ، زونه  هک  زونه  .ما  هدنام  یمیمـص  مزورید ، لثم  زونه 
نالا هک  اه  تکمین  نیمه  متسشن ؛ یم  اه  تکمین  نیمه  تشپ  زور  کی  مه  نم  هک  ارچ  مناد ؛ یم  وت  یسالک  مه  ار  دوخ  زونه  نم 

.مرادن یتکمین  ...دنچ  ره  نادب ، تدوخ  زا  ارم  مزومآ ! شناد  زونه  نم  .دنا  هدش  وت  يزودنا  ملع  عیفر  هاگیاج 
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هیکرت هب  ناریا  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دیعبت 

مژد داوج  دمحم  / دش هدیمد  هک  یناج 

داـیرف شا ، هریت  طلـست  قح و  رب  تشاد  تموکح  توغاـط ، هک  ییاـه  لاـس  .ضیعبت  تنوشخ و  لاـس  دوـب ؛ متـس  هایـس  لاـس  لاـس ،
هـسامح روضح  هک  یهایـس  ياه  لاس  .ضحم  یهاگآ  سپ  رد  تلفغ ، دوب ، تلفغ  ياه  لاس  .درک  یم  موکحم  ار  یهاوخ  تقیقح 

.دوب هدش  نغدق  اه  لاس  نآ  رد  بان  ياه  هشیدنا  يایحا  .تشاد  دوخ  رد  ار  اهدایرف  دیون  دیشک و  یم  راظتنا  ار  اه 

، تساوخ یمن  دوش ، اپرب  تقیقح  یساسا  لوصا  تساوخ  یمن  دوش ؛ مکاح  اه  شزرا  تساوخ  یمن  دیق ، یب  تموکح 

یمن ار  ناریا  دـنب  رد  هشیمه  مدرم  یگدازآ  دـنوش ، یکی  اهادـص  تساوخ  یمن  تلم ، لد  شوـگ  رد  دریگب  ناـج  ییادـخ  تاـملک 
یم رازآ  ار  مدرم  ناقفخ ، .دادبتسا  دنب  دنب  رد  دچیپب ، يروهمج  يوهایه  دیـسرت  یم  .دیـسرت  یم  مدرم  يرادیب  گنهآ  زا  .تساوخ 

تیبوبحم ندـید  باـت  مشخ ، میژر  .تساوخ  یمن  ار  شیادـص  مشخ ، میژر  .درک  رادـیب  ار  هتفهن  روش  يا ، هدازآ  درم  مـالک  داد و 
.دنکفا یم  شمادنا  رب  هزرل  لاس 42 ، دادرخ  همین  مایق  هرطاخ  زونه ، هک  ارچ  تشادن ؛ ار  ماما 

جاـت و هوکـش  راـبغ ، نوچ  دـشاپب  ورف  تسناوت  یم  دز ، یم  مد  نوـچ  هک  ار  ناـش  يدرمدازآ  ذوـفن  تخانـش و  یم  ار  مدرم  تردـق 
.ار ناشخت 

ار شناج  ناریا ، ياهزور  دـبلاک  رد  دـیمد  اما  ار ، شناج  درب و  دوخ  اب  ار  ماـما  مسج  هک  يدـیعبت  دـیعبت ؛ زج  دـنام  یمن  یهار  سپ 
.شمدرم سفنت  مره  رد  دیمد 
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نویباهو تسد  هب  عیقب ، هکربتم  عاقب  بیرخت 

هراشا

هعمج

نابآ 1384  20

لاوش 2614  8

Nov.11.2005

هدازرکاذ نیسح  دیس  یکاخ / هرهچ  نیمه  هتفیش 

؟ منک یم  رکف  زیچ  هچ  هب  توهبم ، تکاس و  ياه  هرجنپ  نیا  تشپ  نازوس ، باتفآ  نیا  ریز  اجنیا ، یناد  یم 

یم رود  ياه  هظحل  رئاز  ار  مدآ  همدـقم ، یب  ردـقچ  تسا ! ینتـشاد  تسود  ردـقچ  دولآ ، كاـخ  هرهچ  نیا  هک  منک  یم  رکف  نیا  هب 
! دنک

! دنازرل یم  ار  مدآ  لد  هیشاح  یب  میقتسم و  هچ 

مه دناوخ ، یم  مه  شدوخ ، درادن ؛ حادم  هب  یجایتحا  دـهاوخ ، یمن  هضور  درادـن ؛ هعقاو  نایب  هب  یجایتحا  هک  تسا  كر  ردـق  نیا 
رانک رد  نطو و  رد  رگا  یتح  ام ، همئا  تبرغ  ینیب ؛ یم  هک  تسا  نیمه  تیعقاو  .ار  تیعقاو  دهد  یم  تناشن  مه  دـنک و  یم  فیرعت 

.دنشاب هدیمرآ  ناشدج  مرح 

نحـص و ندرک  بارخ  اب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا ! هدرک  نشور  رتمک  ار  اجنیا  باتفآ  رون  راگنا  تسا ! تخـس  راگنا  اجنیا  هزاـت 
یتح ام  يارب  .دوش  یمن  مک  ام  تدارا  زا  يزیچ  دبنگ ، يدوبان 
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نیا تیعقاو  .تسا  يدـنوادخ  تیآ  مادـک  نابزیم  میناد  یم  هک  يروبق  هب  دـسر  هچ  دـشاب ؛ یتسه  هناشن  دـناوت  یم  ناشن  یب  يرازم 
نیا دوش  یم  دـشاب ، یـسک  هناخ  وت  لد  یتقو  .تسا  رتدنمـشزرا  شا  هتـسکش  بارخ و  هک  تسا  ییاـج  اـهنآ  یعقاو  رازم  هک  تسا 

یکاخ تروص  نیمه  هتفیـش  ام  تسا ؛ هدـش  رتریذـپ  لد  اـم  يارب  عیقب  ـالاح  هک  تسا  نیا  تیعقاو  درک ؟ نوریب  هناـخ  زا  ار  وا  هنوگ 
، دولآ كاخ  هرهچ  نیا  ردـقچ  هک  منک  یم  رکف  توهبم ، تکاـس و  ياـه  هرجنپ  نیا  تشپ  نازوس و  باـتفآ  نیا  ریز  زاـب  .میا  هدـش 

.تسا ینتشاد  تسود 

یجنپ هجیدخ  ناینامسآ /

.زیخ هراتس  تسا  یکاخ  راوید ، نیا  تشپ 

.تسا سوبحم  نامسآ  راوید ، نیا  تشپ 

.سای زا  رپ  تسا  یتشهب  راوید ، نیا  تشپ 

.تسا درد  تبرغ و  هعرزم  راوید ، نیا  تشپ 

.تسا عیقب » ، » راوید نیا  تشپ 

، هدش نازخ  ياهراهب  زا  رطعم  یکاخ  دهد ، یم  ناراب  يوب  هشیمه  هک  یکاخ  كاخ ؛ رد  نامسآ  زا  مهـس  کی  تشهب ، زا  هکت  کی 
.هزات هشیمه  ياه  مخز  زا  كاندرد 

ییاه هراتـس  كاـخ ، نیا  لد  رد  .تیمولظم  نازوس  هیثرم  هعیـش ، تبرغ  هماـن  جـنر  تسا ؛ خـیرات  هودـنا  همانـسانش  راوید ، نیا  تشپ 
.دنوش یمن  شوماخ  هاگ  چیه  هک  دنا  هدیمرآ 

.دنوش یم  تشهب  دراو  یباوج  لاؤس و  چیه  یب  تمایق ، زور  هک  دنا  هتفخ  یناینامسآ  كاخ ، نیا  لد  رد 

؛ رادـیب دـبا  ات  ناگتفخ  راید  نیـشن ، كاخ  نایتوکلم  هاـگمارآ  تشهب ، هزاورد  عیـشت ، هماـن  تبرغ  تمحر ، يداو  تسا ؛ عیقب  اـجنیا 
.تسا عیقب  اجنیا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دورد  مالس و  اهراب  راید ، نیا  لها  .تسا  رطعمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  سفن  رطع  زا  زونه  اجنیا 
.دنا هدینش  ار 

.دهد یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوبک  سای  ياه  کشا  يوب  زونه  راید ، نیا  كاخ 
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.قاتشم حور  اهدص  يوزرآ  هتخوس ، لد  اهدص  هاگترایز  هتفیش ، ناج  اهدص  دوجو  عمش  تسا ؛ عیقب  اجنیا 

.دننز یم  مدق  راید  نیا  كاخ  رب  زونه  اه  هتشرف 

! رگناریو ياه  تسد  زا  هآ 

! قافن نایصع و  ياه  مدق  زا  هآ 

.كاخ رب  دننیب  یمن  ار  ناگتشرف  ياپدر  لیباق ! فلخان  نادنزرف  زا  هآ 

! اه « بهلوبا  » نادنزرف هب  نیرفن  .داهن  اپ  دیابن  كاخ  نیا  هب  وضو ، یب 

! دندولآ ار  عیقب  تسادق  هک  دنتسکش ، ار  قشع  مرح  تمرح  هک  اه  « لهجوبا  » نادنزرف هب  نیرفن 

.دنزاسب هنال  عیقب ، ياه  هناریو  زارف  رب  دنهاوخ  یم  موش  ياهدغج 

! ناترگتراغ ياه  تسد  هب  نیرفن  دییالاین ! ناتدوجو  يدیلپ  هب  ار  رهطم  كاخ  نیا 

.دنشخب یمن  ار  امش  زگره  عیقب ، نانکاس  هایس ! ياه  بلق  هب  نیرفن  كاپان ، ياه  مشچ  هب  نیرفن  ناتدیلپ ! ياه  مدق  هب  نیرفن 

يداب تهزن   / تساجنآ رفن  کی  زونه 

.تساجنآ رفن  کی  زونه 

، اجنآ رفن  کی  زونه 

.دیوگ یم  نخس  هدشمگ  رازم  هودنا  زا 

.ما هدییوب  ار  عیقب  كاخ  تارذ  همه  نم 

، دیآ یم  سانشان  رئاز  نآ  ياه  هیرگ  رطع  هک  اجنآ 

.دشاب وت  رازم  دیاش 

ياج زا  یناشن  چیه  هک  دیآ  یم  توکـس  هار  مادک  زا  دنک ، یم  نهپ  عیقب  رب  ار  شیوخ  هیرگ  ناماد  بش ، ره  هک  هبیرغ  نآ  هک  وگب 
؟ دراذگ یمن  دوخ  ياپ 
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اجنآ رفن  کـی  هک  متـسناد  یم  دـیاب  اـجک  زا  نم  دوبن ، دـنکارپ  یم  عـیقب  بش  همین  ياوـه  رد  شلد  هآ  زا  هک  بیجع  يوـب  نیا  رگا 
؟ دنیب یم  رحس  ات  هیرگ ، باوخ 

! دناد یم  ار  عیقب  زار  بوخ  هچ  دنک ، یم  کبس  وت  ناماد  رب  ار  شهودنا  رپ  لد  بش ، ره  هک  هبیرغ  نآ 

يور زا  تبرغ  میسن  یتقو  حبـص ، ره  دهدرـس ؟ هیرگ  توکـس  رپ  ضغب  هب  زج  دوش و  هدیـشک  عیقب  هب  شهار  یـسک  يا  هدید  اجک 
مغ راشرـس  ار  هنیدـم  ياه  هچوک  ماـمت  انـشآ ، راـی  نآ  کـشا  هب  تا  هدروخ  ناراـب  تبرت  يوب  دزیخ ، یمرب  عیقب  روبق  ياـه  كاـخ 

.دنک یم  وت  یمانمگ 

ییاضر هدیمح  / ریگارف هودنا 

؟ دنا هتسب  ار  قیاقد  ناهد  هنوگچ 

؟ دنا هدرک  شوماخ  یکی  یکی  ار  اه  هراتس  دنا و  هدناشک  كاخ  هب  هنامحر  یب  ار  بش  هنوگچ 

؟ دنشک یم  سفن  دنا و  هداتسیا  هثداح  يور  هبور  هنوگچ 

؟ دنساره یمن  شیوخ  زا  .دشک و  یم  دایرف  ناشنت  دنب  دنب  رد  ناطیش  هنوگچ 

.دناخرچ یم  مشچ  تسا و  هداتسیا  دیشروخ  نیمک  رد  بش 

.دنک یم  دادیب  هودنا  رابغ  نامسآ ، کلپ  تشپ 

! عیقب

.دنونش یمن  ار  تیادص 

.شومارف ار  تکاخ  دنهاوخ و  یم  رپ  لاب و  یب  ار  تنارتوبک 

! عیقب

.دنا هدرک  ناسکی  كاخ  اب  یناشن  چیه  یب  ار  وت 

؟ شیب نیا  زا  تواقش  مادک  دبوک ؛ یم  دگل  وت  رب  ناطیش  دشک و  یم  سفن  وت  رد  كالفا  ناج  ياه  هراپ 
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هودنا همه  نیا  يارای  ارم  .دنا  هدرک  شومارف  یلاوح ، ياه  هدـنرپ  ار  تمرح  ياه  هتـسدلگ  یهاگراب ، هن  نشور و  هار  رد  یغارچ  هن 
.تسین دایرف  ناوت  ار  میولگ  .ریگارف  یهودنا  بیجع و  یسح  ما ، هتخادگ  دوخ  رد  منت  مامت  اب  تسین ،

! عیقب

.دنونشب دنهاوخ  یمن  ار  تیادص 

شیوخ متـس  بوکدگل  ار  تکاخ  اما  دـهد ؛ یم  کئالم  لاب  يوب  تسفن  .دـننیب  یمن  تسا و  هتفهن  تدایرف  يولگ  رد  هزات  یحبص 
.دنا هدرک 

! نیمز هاگ  هیکت 

خیرات ناـنچمه  دنونـش ، یمن  ار  تیادـص  ناـنچمه  .تسا  هدـش  هدوشگ  تیور  هبور  بش ، روبجم  شوغآ  .دـنا  هتـسکش  ار  تتمرح 
.يرارکت ياه  بش  اهزور و  نیا  هتسویپ  تاحفص  رب  ناشک  ناشک  دوش  یم  هدیشک 

.تتیمولظم ییوت و  نانچمه 

.تنایشآ یب  نارتوبک  ییوت و  نانچمه 

.تگرزب نانامهیم  یناشن  یب  ناشن  هب  گنس  هراپ  دنچ  ییوت و  نانچمه 

.ما هدرک  تسدقم  كاخ  رذن  ار  ما  هکت  هکت  میاه ؛ هتخای  اه و  هراپ  مامت  اب  مناج ، مامت  اب  ما ؛ هدمآ  وت  تمس  هب  وس  ره  زا 

.ما هتفرگ  جوا  رپ  لاب و  یب 

يا وت  رب  هک  ار  یملظ  هتخادگ ، يولگ  مادک  اب  شکشیپ ! ممشچ  تسا ؛ تسد  الاب  ياه  هتـسدلگ  شومارفان  يایؤر  تنـشور ، ياوه 
؟ منزب دایرف  تسا ، هتفر  تشهب ، زا  هکت 
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هللا همحر  ییابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش هس 

نابآ 1384  24

لاوش 2614  12

Nov.15.2005

یسوط اروح  / هشیدنا قارشا 

!؟ يدرک یم  هلوره  یکاپ ، تیاهن  یب  مادک  يارب  یتشاد و  هناخ  نامسآ  نیمادک  رد  هک  دناد  یم  هچ  یسک 

؟ يدیزگ ینکس  تلیضف  ياه  هرجح  رد  يدید و  یم  ار  ترخآ  تمظع  ایند  هچارس  رد  وت  دناد ، یم  هچ  یسک 

؟ دوب هدز  هیکت  تا  ییاناد  هزاریش  رب  وا  ای  يدوب  هدز  هیکت  نآ  رب  وت  ار  تمکح  هفسلف و  لابج  هلسلس  دناد ، یم  هچ  یسک 

تایضایر ات  رعش  یسیونشوخ و  زا  تمکح ، هفسلف و  ات  لوصا  هقف و  زا  ار  تناج  لد و  ياه  هتسناد  گنراگنر  دناد ، یم  هچ  یـسک 
؟ ...و مالک  قطنم و  ات  برع  تایبدا  زا  موجن ، هسدنه و  و 

هلوره نیا  رد  دیمرآ  یمن  یمد  نیمز ، ياپ  مه  شرع  دوب و  شرع  نیشن  لحاس  هک  ار  وت  حور  هنارک  یب  تعسو  دناد  یم  هچ  یـسک 
: ینامسآ یسدق و 

هار مدرب  دوخ  هن  دیشروخ  همشچرس  هب  نم  »

« درب الاب  ارم  وت  رهم  مدوب و  يا  هرذ 
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هب ار  وت  یسک ، یب  رقف و  ياه  هعرزم  ینیچ  هشوخ  زا  تا ، ینامسآ  دنلب  عبط  اما  لد ؛ رب  یمیتی  غاد  یتشاد و  هنیس  رب  تدایـس  هنیزبس 
«. دیازب وت  نوچ  یتیگ  ردام  ات  دیاب  ربص  یسب  : » دنیوگ هک  يدش  نآ  وت  دش و  نومنهر  هشیدنا  ملع و  ياه  یسرک  ترادص 

هدنهاوخ هتشگرس  لفط  تسا  يرمع  تا ، یهلا  شنیب  غارچلچ  قارف  رد  هدرک و  نشور  ار  یناهج  تدوجو ، رادم  رد  هشیدنا  قارشا 
! لیلج دیس  يا  گرزب ! همالع  يا  .تسوت  راوگوس  رشب ،

مژد داوج  دمحم  / ینامسآ درم 

یم هک  دننایوجادخ  اهنت  ار  ییادخ  درم  .تسین  یـسکره  راک  ناشدنمـشزرا ، یناگدنز  هب  زیر  هاگن  اب  یتح  ییادخ ، نادرم  تخانش 
.لقع لامک  جوا  رد  دوب ، يدرم  ییادخ  ییابطابط ، همالع  .دنسانش 

.شناد هلپ  نیرت  عیفر  شهاگیاج ، دوب  يدرم 

سیخ اه ، لاس  تشذگ  رواب  زا  میوگ -  یم  ار  شنادرگاش  ناشنامـشچ -  تسا ، زونه  هک  زونه  نآ ؛ هب  رهاظت  زا  هتـسراو  اما  ملاع ،
.دوش یم 

.هفسلف رد  ون  لئاسم  دعاوق و  ریسفت  حرط و  رد  دنناد  یم  ینیون  شور  راذگ  هیاپ  ار  همالع 

.دنناوخ یم  كولس  ریس و  ملسم  داتسا  ار  همّالع 

شراوگرزب دج  ثیدح  ییوگ  تشادن ؛ ییامندوخ  دـصق  شدوجو  رد  نم »  » هاگ چـیه  تشاد ، هک  ییالاب  بتارم  نیا  اب  دـنیوگ  یم 
يارب رهاـظت و  اـیر و  عون  ره  زا  هتـساریپ  ار  دوخ  راـک  : » دومرف هک  شدـج  ثیدـح  دـشاب ؛ هتخیوآ  شنهذ  راوـید  رب  هتفرگ ، باـق  ار 

«. دراد لماک  یهاگآ  لمع  ّتیهام  زا  وا  تسادخ و  لمع ، رادیرخ  اریز  هد ؛ ماجنا  يادخ 

.دوب تاجانم  اعد و  رکذ و  لها  همالع ،

.درک یم  زامن  هماقا  یتح  اهریسم  نیب  رد  هک  تشاد  تمه  لفاون  هب  ردق  نآ  دنا  هتفگ 

ات زاین ، زار و  زا  دوب  راشرـس  شناضمر ، ياه  بش  دـش و  یم  لوغـشم  ادـخ  رکذ  هب  همالع  ياه  بل  توکـس ، تقو  هب  سلاجم ، رد 
.حبص

عیفر شهاگیاج ، دوب و  لقع  لامک  جوا  رد  يدرم  ییادـخ  ییاـبطابط ، همـالع  يرآ ! ...و  دـنا  هتفگ  رایـسب  تیب ، لـها  هب  وا  قشع  زا 
.شناد هلپ  نیرت 
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یناوخ باتک  باتک و  زور 

یجنپ هجیدخ  / نم تشهب 

زا لایـس  تسا  يا  هراوـف  هملک  ره  .ددرگ  یم  رتـشیب  مشطع  هظحل  هظحل  ار و  تاـملک  رطعم  ياـه  گربـلگ  منک  یم  وـب  قرو  قرو 
.نم رد  دبای  یم  نایرج  هک  رون  تفرعم و 

.شیاه هژاو  يوسراهچ  زا  دزو  یم  درخ  میسن  .تسا  ناهنپ  ییاناد  زا  يا  هنیجنگ  شرطس  رطس  رد  .مراد  یبوخ  نیشن  مه  هچ 

.دیوگ یم  شنیرفآ  رارسا  دنک ، زاب  بل  هکنآ  یب  نم ، نابرهم  رای 

.درب یم  تسد  رود  ياه  نیمزرس  هب  دوخ  اب  ارم 

هب رس  مارآ و  .تسا  باوج  یب  لاؤس  رازه  نارازه  دیلک  .تسا  دلب  ار  اه  هجهل  همه  .تسانشآ  اه ، نابز  مامت  هب  نم  نابز  یب  تسود 
.شدناوخب هژاو  هژاو  یبل ، دیادزب و  شراسخر  زا  كاخ  یتسد ، ات  هتسشن  راظتنا  هب  هسفق  کی  جنک  ریز ،

هب مدق  هب  مدق  دریگ و  یم  ارم  تسد  اه ، هژاو  نابز  اب  .دـیوگ  یم  نخـس  میارب  رود  ياه  هتـشذگ  زا  .دـناد  یم  زیچ  همه  نم  تسود 
ینتفگان دیاشگب و  بل  ات  تسا  يا  هراشا  راظتنا  هب  هدرب و  ورف  نابیرگ  هب  رس  كانشیدنا ، نابز ، یب  ياناد  .درب  یم  نیریـش  ياهایؤر 

.دیوگب ار  اه 

.دننک یم  نشور  ار  ورارف  ياه  یکیرات  تسد ، رد  یغارچ  اب  هفسلف ، يوتردوت  ياه  نالاد  هب  دنرب  یم  ارم  ظافلا  هاگ ،
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.میرگ یم  دنزرف ، گوس  رد  متسر ، اب  هلان  مه  نم ، بارهس و  متسر و  هاگدربن  ات  درب  یم  ارم  همانهاش »  » توسک رد  هاگ  نم  تسود 

رد قرغتـسم  نم  درب و  یم  ورف  دوخ  رد  ارم  جوم  جوم  هک  تسا  ییاـیرد  نم ، تسود  دراد ! ندـیچ  يارب  لـگ  ناتـسوب ، نیا  ردـقچ 
.موش یم  میهافم  یناعم و  نیرت  قیمع  رد  روانش  نیریش ، یتاظحل 

ینادان ياه  مخز  بیبط ، کی  لیامش  رد  هاگ  .دنک و  یم  هار  هب  رـس  ار  ما  یناوج  هناحـصان ، ینانخـس  اب  هنازرف ، يریپ  تئیه  رد  هاگ 
.اوادم ار  ما 

هشیدـنا و درخ و  زا  راشرـس  تسا  يا  هنیجنگ  ییاناد ؛ زا  تشهب  کـی  تسا و  تفرعم  زا  ناتـسوب  کـی  نم ، کـچوک  هناـخ  باـتک 
.دوهش فشک و  يوس  هب  ور  يا  هچیرد 

؛ تسا شنیرفآ  هدیدپ  نیرت  گنشق  باتک ، .تسا  شنیرفآ  رارسا  ظفاح  نم ، شوماخ  تسود 

.راگزور تقیقح  نیرتراگدنام  تسا ؛ باتک  کی  خیرات ، هزجعم  نیرترب  یتح  .دراد  یباتک  مه  تقلخ  قلاخ  یتح 

.تسا باتک  نابز ، یب  ياناد  نابرهم ، هشیمه  قیفر  نایز ، یب  ینیشن  مه 

.ام يورارف  تسا  یباتک  یتسه »  » و

تسا و نم  تشهب  نم  کچوک  هناخ  باتک  .دـنا  هداتـسیا  دومع  دننیـشنب ، هکنیا  ياج  هب  اـه  هیآ  نآ  رد  هک  تسا  یباـتک  ناـهج ، و 
.دنک یمن  تشپ  نم  هب  زگره  منئمطم ، هک  یقیفر  اهنت  باتک ،

يدمحم سابع  / نابرهم رای 

.دنور یم  هار  منهذ  رد  تایبا  نیا  هک  تسا  يزور  دنچ 

یقبط لگ  تدیآ ز  راک  هچ  هب  »

دشاب شش  زور و  جنپ  نیمه  لگ  یقرو  ربب  نم  ناتسلگ  زا 

هـشیمه باـتک ، هک  هتـسناد  یم  یتـسار  هب  يدعـس ، ترـضح  منیب  یم  منک  یم  رکف  هک  بوخ  دـشاب » شوـخ  هشیمه  ناتـسلگ  نیو 
نیا زور  هب  زور  ارچ  مناد  یمن  اما  دنیب ؛ یمن  نامز  رذگ  اب  يدنزگ  نیرتمک  تسین و  هار  نآ  هب  ار  ینازخ  داب  چـیه  تسا و  ناتـسلگ 

هک رارـسا  ندعم  نیا  میـشکب و  تسد  شیوخ  تسود  نیرت  یمیمـص  زا  میهاوخ  یم  دـنچ  یک و  ات  مینیب ؟ یم  رتاهنت  ار  نابرهم  رای 
؟ دوش یم  رتریگ  هشوگ  رت و  بیرغ  رتروجهم و  زور  ره  ارچ  دناد ، یم  ار  ام  ياه  هتسنادان  هتسناد و  دشک و  یم  شود  رب  ار  خیرات 
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همانهاش اه و  ینیـشن  بش  .مینیب  یم  باتک  اب  ار  یناریا  ياه  هداوناخ  مرگ  دـنویپ  میدرگ ، یمرب  هک  رود  نادـنچ  هن  ياه  هتـشذگ  هب 
!؟ هلصاف همه  نیا  ارچ  یتسار  اه ؛ یناوخ  ظفاح  یناوخ و  يدعس  اه و  یناوخ 

یناوخ همانهاش  هب  دسرب  هچ  میرادن ، مه  ار  رگیدکی  اب  ندز  فرح  لاح  یتح  تسا ، خزرب  يوب  زا  رپ  نامیاه  نهاریپ  هک  اهزور  نیا 
هک ییاه  بش  نیا  رد  دنک  مرگ  ار  ام  ياه  ینیشن  بش  دناوت  یم  بش  مادک  مناد  یمن  ...و .  یطوط » لهچ   » و بش » کی  رازه و   » و

.دنازوس یم  ار  منهج  شتآ  يرادن  بت  زا  نامیاه  ندب  دوش و  یم  رس  هصغ  کی  رازه و  اب  شتعاس  ره 

.دنک ناممارآ  دناوتب...و  ظفاح  زا  یلاف  ای  يدعس  تایلزغ  رب  یقّروت  منک  یم  رکف 

هغدغد و زا  رود  هب  بسچ ، لد  باوخ  کی  دعب ، ندش و  رفـس  مه  رطـس  هب  رطـس  تاملک ، اب  ندز و  قرو  تسا  شخب  مارآ  ردـقچ 
! اه ینارگن 

یسوط اروح  / تفرعم میسن 

تهاگن سوناف  .مدنمزاین  رایسب  یهاگآ  یلاب  کبـس  هب  لهج ، تسب  ياپ  نیا  رد  نم  هک  منک  زاورپ  وت  اب  ات  اشگب  میارب  ار  تیاه  لاب 
هرطق هرطق  اب  ار  تا  هحرـش  هحرـش  بلق  .دوش  متاجن  بایهار  یناداـن ، ماـهبا و  ماـش  نیا  رد  اـت  هد  رارق  میوس  مک  ناگدـید  هارارف  ار 

.دشخبب ما  هرابود  تایح  تیاه ، هتشون  گنهآ  برض  ات  هد  رارق  مناوتان  دبلاک  رایتخا  رد  دیما ، هشیدنا و  تاملک 

.دوش یم  روراب  وت  روضح  میسن  رد  ما  هشیدنا  هک  شاب  ما  هنافوسلیف  تولخ  سینا  توکس ، يوت  رد  وت  رالات  نیا  رد 

رد نم  هغدغد  اهنت  مهم  یـشسرپ  .مزات  یم  تقیقح  لیر  يور  سفن  کی  تفرعم ، دابآاجکان  ات  موش و  یم  راوس  تناگژاو  راطق  رب 
!؟ يراد هنیس  رد  هچ  يا و  هدمآ  اجک  زا  وت  .تسا  نم  هارارف  بوبحم  ادص و  یب  تسود  وت  اب  ییورایور 

ای هدوب  حلصم  تراکفا ، هنودرگ  هدننادرگ  كاپان ؟ ای  دوب  كاپ  تیاه ، هتشون  نادملق  رش ؟ ای  تسا  کین  رارسا  هچقودنص  تا  هنیس 
؟ ضرغم

.یشابن تکالف  نافوت  یشاب و  تفرعم  میسن  یناوت  یم  وت 

هب هک  راـشفب  ار  ما  يراـی  تسد  وگب و  میارب  تیاـه  یکین  زا  .ینازغلن  تلذ  ضیفح  رب  یناـشنب و  كـالفا  رب  كاـخ  زا  یناوت  یم  وت 
! نیرت سونأم  تروضح  ناتسغاب  هب  منیرت و  جاتحم  وت  سنا  تولخ 
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هللا همحر  ینسح  میظعلادبع  ترضح  تافو 

هراشا

هعمج

نابآ 1384  27

لاوش 2614  15

Nov.18.2005

يریما نیسح  اعد / نارتوبک 

.دمآ دیاب  یگشیمه  رارق  رس  اه  هعمج  بش  مناد  یم  طقف  هدنخ ؟ ای  ما  هدمآ  هیرگ  اب  مناد  یمن  هراوس ؟ ای  ما  هدمآ  هدایپ  مناد  یمن 

ار میاه  هیرگ  قه  قه  .دـننک  یم  زاورپ  باتهم  هاگن  قمع  هب  هک  اعد  نارتوبک  تدـبنگ و  يـالاب  زا  بش  همین  لـیمک » ياـعد   » ياوه
.زاین هتفه  کی  هاچ  قمع  زا  میآ ؛ یم  یگرمزور  هتفه  کی  زارد  هار  زا  هک  ونشب 

هب رگا  میوگب ، هک  هب  ار  متجاح  .مراپـس  یم  وت  هنابیرغ  رفـس  خیرات  هب  دروآ ، وت  ندید  هب  ارم  راب  نیلوا  هک  ار  مریپ  ياباب  ياه  تسد 
؟ تسالبرک ردمالسلا  هیلع  نیسح  الوم  ترایز  وت  ترایز  هک  میوگن  وت 

! ریذپب تنابرهم  حیرض  رب  ار  میاه  تسد  دشخب ؛ یم  نامراظتنا  لمحت  بات  وت  یتوکلم  ياه  تسد  هعمج ، ياه  بش 

يراج مالسا  يارقلا  ما  بلق  رب  ار  راظتنا  یخیرات  مایپ  تیب ، لها  دای  يارب  ناریا  کلم  هناهب  يدوب و  ير »  » هطخ رب  عیشت  ماغیپ  هک  وت 
.تنیشندبنگ نارتوبک  همه  لثم  شاب ؛ هانپ  ار  ام  .وس  یب  ار  منامشچ  هدرک و  مخ  ار  متماق  راظتنا ، مغ  هک  وگ  نیمآ  ار  میاعد  نک ،
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يدابآدوواد هموصعم  / اه هعمج  رباع 

.منک یم  هرامش  ار  تندماین  ياه  هعمج  ما و  هداتسیا  تراظتنا  هرجنپ  تشپ  نم 

.دنور یم  لیلحت  ناشاهریجنز  هلان  رد  ندرگرب ، غوی  ناینادنز  نوچ  وت  زا  یلاخ  ياه  هنیدآ 

ینوفمـس هب  ار  نیمز  ياه  هنارت  مشچ ، مادـک  یقیـسوم  اب  وت  نودـب  یمخز ، ياه  هرجنح  نیا  وگب  اـم  اـب  رود ! ياـه  هعمج  رباـع  يا 
؟ دنزیخرب

.دور یم  باوخ  هب  فرگش  ینادنبخی  موجه  رد  ایرد  یتسین و  وت  .دوش  یم  ریپ  فرب ، موادم  شراب  رد  ناهج  یتسین و  وت 

.دنک هیوم  ار  شدوبک  ياهدرد  دراذگب و  شیاه  هناش  رب  رس  هوک ، ات  تسین  یسک 

.دنباتش یم  یکیرات  تمس  هب  دوگ ، ینامشچ  فیحن و  ییاهرکیپ  اب  نارذگهر 

یگنس ياه  هراتس  هرصاحم  رد  بشره  نامـسآ ، هداد و  ناج  كاخ  درـس  ياه  تسد  رد  دیـشروخ  هک  تسا  لاس  نایلاس  ییوگ  وت 
.دتلغ یم  ورف  اه  سوباک  رعق  هب  شا 

.ما هدنام  اهنت  وت  زا  ییاه  هناشن  اب  يراوید ، راهچ  نیا  نایم  رد  نم 

نمیرها هاگن  ییآ و  یم  .دوش  یم  نومنهر  قشع ، نشور  هاگتلادـع  يوس  هب  ار  اـه  هداـج  تیاـه ، ماـگ  نوناـق  ییآ و  یم  دـنا  هتفگ 
.دشک یم  شتآ  هب  ار  متس  ياهرصق  تزوس ،
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مره رد  هک  ییاه  هظحل  زا  دنیوگ ؛ یم  نخس  وت  اب  ناشهایس  ياهزور  زا  دنباتش و  یم  تلابقتسا  هب  دیپس  ییاه  لد  اب  رظتنم ، نامدرم 
.تسا هدش  لدب  رتسکاخ  هب  نیمز  ياهوید  ياه  سفن 

.دنزیر یم  قوش  کشا  دننک و  یم  تهاگن 

.یناکت یم  ناشنت  ناج و  زا  ار  يرارق  یب  تیاه ، شزاون  اب  ینز و  یم  دنخبل  وت 

.میرگ یم  میارس و  یم  رعش  تندمآ  زور  گنتلد  نم  اه ! هنیآ  دوعوم  يا 

قمع رد  روـن ، زا  يراـب  هلوـک  اـب  هک  ار  یـسک  منز  یم  داـیرف  .مریگ  شیپ  يروبـص  یگریت ، همه  نیا  راـبغ  رد  هک  منآ  زا  رت  هتـسخ 
اب تمناوخ  یم  وتردوت ! ياه  نرق  رفاسم  نیمز ، ياه  هعمج  ياقآ  منز ، یم  دایرف  ار  وت  .تسا  دـمآ  تفر و  رد  ادـیپان  ییاه  نیمزرس 

.دنوش یم  هدوشگ  نامسآ  يوس  هب  رایسب ، ییاه  هرجنپ  ناراب و  غارچ و  هجهل 

.ینک یم  نشور  يا  هراشا  اب  اهنت  ار  درس  کیرات و  ياه  هبلک  ییآ و  یم  دنا  هتفگ 

.دنباتش یم  وجو  تسج  هب  اه  كاخ  نیرت  کشخ  تمس  هب  ررکم  ییاه  هناخدور  ییآ و  یم 

.دنک یم  رب  رس  دیما ، هوبنا  ياه  لگنج  اه ، هرطاخ  نیرت  يرتسکاخ  لد  زا  ییآ و  یم 

ار تلادع  ناشخرد  نامـسآ  هدمآرد ، هلیپ  زا  هزات  ییاه  هناورپ  نوچ  دنا و  شیوخ  يروبـص  ناتـسد  هب  هنیآ  رظتنم ، نامدرم  زور  نآ 
.دنیآ یم  يدبا  يزاورپ  هب 

یپ نتورف  هبزور  «/ ...روضح زا  راشرس  »

.دنجنگ یمن  ملد  رد  ناهج  ياه  سونایقا  هک  ردق  نآ  مراشرس ؛ تروضح  زا 

نامـسآ و زا  كاـخ ، تخرد و  زا  منک ؛ یم  سح  ار  تروضح  .دـنک  یم  عوـلط  مبلق  هرک  مین  رد  هک  تسا  يدیـشروخ  تروـضح ،
هوک هک  تسا  سوملم  ردق  نآ  تروضح  ...راهب .  میسن و  زا  راشبآ ، همشچ و  زا  ناتـسهوک ، رازیلاش و  زا  ایرد ، لگنج و  زا  باتفآ ،

ار شا  هرطق  کی  اهایرد  هک  تس  یبآ  ردـق  نآ  تروضح  .دـنزاون  یم  ار  وت  يالو  گـنهآ  راـشبآ ، راـت  هس  اـب  يداـش ، طرف  زا  اـه 
.یشاب هدیشک  شرس  رب  شزاون  تسد  وت  رگم  دفوکش ، یمن  يراهب  هک  تسافوکش  ردق  نآ  تروضح  .دنقشاع 

.تس يراج  قشع ، خیرات  يادنلب  هب  ییاه  هیناث  رد  تسدقم  روضح  الوم !
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.منک یم  سح  مدوجو  ياه  لولس  مامت  اب  ار  تروضح  نم 

باـتفآ هب  روـضح ، باـتهام  تقو ، هچ  سپ  مسرپ : یم  نامـسآ  زا  زور  بش و  نم  .منیب  یم  مدوجـس  توـکلم  رد  ار  تروـضح  نم 
!؟ دروخ یم  دنویپ  روهظ 

وت رادید  رادم  رب  اه -  هرایـس  نیرت  نادرگرـس  نیا  میاه -  مشچ  تقو ، هچ  دـننز !؟ یم  هشوخ  بش ، هعرزم  رد  اه  هراتـس  تقو ، هچ 
!؟ دنریگ یم  رارق 

.تسا رادید  ناراب  هنشت  ناماه ، مشچ  ریوک  هک  ایب  الوم ! دوش !؟ یم  لئان  تلاثم  یب  لامج  ترایز  هب  ناهج ، تقو  هچ 

ییاضر هدیمح  / اه هرجنپ  تشپ 

هراپ مدرگ ، یم  اه ، هقیقد  اه و  هیناث  مامت  هتـسب ، هچیرد  ره  تشپ  زاب و  هرجنپ  ره  تشپ  اه ، بش  اهزور و  اـه ، هیداـب  اـه و  گنـسرف 
.منک یم  قاجنس  اه  هداج  هب  ار  میاه  مشچ  مشک و  یم  شود  هب  ار  مناج  ياه 

.دشک یم  شیوخ  رد  ارم  تسا و  هدوشگ  ناهد  مرکیپ  رب  راظتنا  مخز  رازه 

؛ تسا نشور  هک  ییاوه  رد  ندیـشک  سفن  راظتنا  هب  ما ، هدودز  ما  یگنیئآ  زا  باوخ  رابغ  .سپ  نیا  زا  ياه  هداـج  ماـمت  اـت  مود  یم 
وت تبحم  زا  يرتچ  منک ؛ یم  ساسحا  شیوخ  هتخورفارب  هرهچ  رب  ناراب  .دراد  یم  او  نتفکش  هب  ار  راهب  تیاه ، ماگ  رطع  هک  ییاوه 

 . ...راظتنا ...راظتنا  راظتنا ، و 

.دنریگ یم  باتش  تندمآ  رادم  رب  تانئاک  ییآ و  یم 

.شا یکاخ  تبرغ  ياجکان  زا  دزیرگ  یم  دوش و  یم  دنلب  دتسیا ، یم  ناهج  ییآ و  یم 

.تسین همه  نیا  يارای  ارم  راظتنا ؟ ردقچ  اما  ییآ ؛ یم  .دیآ  یمرد  وناز  هب  تریگمشچ  هوکش  لباقم  رد  دیشروخ ، ییآ و  یم 

، مسر یمن  اجک  چیه  هب  اما  ما ؛ هدوشگ  لاب  اه  بش  اهزور و  نیا  هدینت  مهرد  ياه  هلیم  تشپ  ار  ما  یگدنرپ  یب 

.منک یم  سح  کیدزن  ار  وت  رطع  تساه  لاس  .يا  هنارک  چیه  هب  یقفا ، چیه  هب  ینامسآ ، چیه  هب 
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.دناشن یم  وهایه  هب  ار  ما  يرارق  یب  ياه  هعمج  تماگ  يادص  تساه  لاس 

.دنک یم  مشیوخ  یب  ترون  هبذج  تساه  لاس 

.مرگنب تیاه  مشچ  رد  هریخ  ات  ما  هدرک  نشور  ار  هار  ياه  غارچ  تساه  لاس 

اما تس ؛ یمتح  تندمآ  راظتنا ؟ ردقچ  ربص ؟ ردقچ  اما  ما ؛ هدرب  هانپ  تندمآ  دـیما  هب  اه  هقیقد  كانـسرت  باتـش  زا  هک  تساه  لاس 
وت قـشع  بیهل  ار  ما  هتخوـس  ناـج  .مشاـبن  ییاـیب و  هکنیا  زا  مکانـساره  هن ! نم  ندیـسر  اـما  تسا ؛ کـیدزن  تندـمآ  هن ! نم  ندوـب 

؟ زور مادک  اما  ییآ ؛ یم  .تسا  هدرک  رت  نازادگ 

! مراذگن تناتسآ  رب  رس  مشابن و  هکنیا  دابم  درازایب ! ار  مماشم  ترسح ، يوب  هکنآ  دابم 

ینک زاب  لامج  زا  باقن  رگ  »

ار ام  ناج  لصو  هب  يداد  هدعو  ینک  زارد  ناقشاع  رب  راک 

»؟ ینک زان  دنچ  تشذگب  رمع 

ییاضر ناراب   / تسا ندمآ  هاگ 

تسا تفگش  يا  هعقاو  نتسبآ  ایند 

ار دوعوم  هظحل  دننک  یم  يرامش  هیناث  قیاقد ، و 

؟ یسر یم  یک 

! نک هاگن 

ما هتشاد  هاگن  وت  يارب  ار  ایند  ياه  یسگرن  همه 

تیاپ هب  ما  هتسب  نیذآ  ار  اه  هداج  همه 

اه هوک  اه ، لگنج 

تسوت روضح  شکشیپ  زبس ، منرت  همه  نیا 

! الوم

دنوش زاب  وت  روضح  هب  ور  هک  دیاب  اه  هرجنپ 
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اه تشد  يوس  نآ  زا  دباتب  دیاب  وت  رهم  دیشروخ 

ار تندمآ  ما  هداد  هدعو  تسا  لاس  رازه  رازه 
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؛ يدماین دوب و  وت  دای  هب  تفکش ، لگ  هچره  تسا  لاس  رازه  رازه 

، دز هناوج  تخرد  هچره 

.دیشوج همشچ  هچره 

؟ لد دابآ  بارخ  هب  يراذگ  یم  مدق  یک 

؟ تمودق تکرب  هب  اه  یسلطا  دز  دنهاوخ  هناوج  هرابود  یک 

؟ تسشن یکشخ  هب  يدماین و  هک  همشچ  همه  نآ  دنشوج  یم  یک 

؟ تناماد هشوگ  هب  ام  هتسخ  ناتسد  دروخ  یم  هرگ  هک  زبس  قافتا  نآ  دهد  یم  خر  اجک 

! نیشن هدرپ  يالوم 

ار تروضح  نودب  لاس  همه  نیا  ار  یخلت  نک  مامت 

.دناوت روضح  هنشت  اه ، هیناث  هک  ار  تندمآ  هاوخب  نامسآ و  هب  رآرب  یتسد 

؟ الوم تسا ، هدماین  ندمآ  هاگ 

نادامار نیرسن  / هعمج بورغ 

تیاه مشچ  لالز  شطع  رد  اه  هظحل  دنبات ، یب  تندیـسر  يارب  اه  هیناث  هدش ، هتخود  رد  هب  تندمآ  راظتنا  مشچ  اه  هنیآ  هاگن  الوم !
.دنزوس یم 

؟ مینزب ادص  هدنام  یقاب  قمر  نیمادک  اب  ار  وت  نارود ! يانشآ  مان  نیرت  بیرغ  يا 

؟ میشخب نیکست  شخب ، یلست  هژاو  نیمادک  اب  ار  تقارف  هودنا 

؟ میناوخب هبدن  کشا ، زا  يراب  هلوک  اب  هعمج ، حبص  ره  میشونب و  مغ  ماج  هعرج  هعرج  یک  ات 

؟ مینیشنب هراظن  هب  هعمج ، بورغ  ره  ار  ناماهوزرآ  اهدیما و  بورغ  یک  ات 

ياه لد  راثن  ار  تا  يراهب  يابیز  دـنخبل  ات  ییآ  یم  یک  ییاشگب ؟ ام  يور  هب  ار  تفرعم  نشور  ياـه  هچیرد  اـت  ییآ  یم  یک  وگب 
؟ راگزور هریخذ  يا  ییآ ، یم  یک  ینک ؟ ام  هدز  نازخ 

نـشور حبـص  مادک  سپ  زا  نیا ، زا  سپ  هنیآ  مادک  سپ  زا  راهب ؟ هشیمه  لگ  يا  نامهاگن ، نادلگ  رد  یفکـش  یم  ییآ و  یم  یک 
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؟ ییآ یم 
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یناخ میرک  هزمح   / ...دیآ یم  یسک 

دیآ یم  یـسک  .دراد  او  انعم  تایح  شپت  هب  ار  اه  بلق  دربب ، توکلم  هب  ار  اه  مشچ  دیوشب ، ار  اه  هاگن  ات  دیآ  یم  یـسک  دنا : هتفگ 
.دزاس اپرب  تلادع  طسق و  هناخ  ناهج ، هدید  متس  ياه  نامناخ  یب  همه  يارب  دنک و  هیده  دیشروخ  ایند ، کیرات  ياه  هچوک  هب  ات 

.دنک توعد  نامسآ  ینامهیم  هب  ار  اه  ینیمز  همه  دناسرب و  ناگتشرف  همه  شوگ  هب  ار  باتهم  زاوآ  ات  دیآ  یم  یسک 

.دزاس كاپ  ضارما ، ضارغا و  رابغ  درگ و  يال و  لگ و  زا  ار  یگدازآ  يدازآ و  ياهب  نارگ  دیراورم  ات  دیآ  یم  یسک 

رد ار  نامیا  تیونعم و  روهط  بان و  بارـش  دیادزب و  ام  ياه  هرهچ  زا  ار  یتساک  ترودـک و  یلهاک و  ياهرابغ  ات  دـیآ  یم  یـسک 
.دزیرب ناگمه  ماک 

نارک ات  نارک  يراج و  رادـید  قاتـشم  نالبلب  نابز  رب  ناـهج ، يوس  راـهچ  رد  ار  رورـس  یناـمداش و  ياـه  همغن  اـت  دـیآ  یم  یـسک 
.دنک راشرس  تلادع  نامیا و  راگدنام  هحیار  زا  ار  یگدنز 

.ددرگ زاب  تیرشب  تایح  هب  یتخب ، کین  تداعس و  ات  دزورفارب ، یگدنز  ياه  هزاورد  رب  ار  هدید  نشور  غارچلچ  دیآ  یم  یسک 

.دنک راشرس  شیوخ  ياه  ینابرهم  فاطلا و  زا  ار  ام  زاین  ياه  هساک  ات  دیآ  یم  یسک 

ار شناور  بلق و  تحارج  دنک و  اوادم  ار  رـصاعم  ناسنا  حورجم  هرکیپ  دشخب و  افـش  ار  اه  هلالآ  ياه  مخز  لگ  ات  دیآ  یم  یـسک 
.دشخب مایتلا 

نایرقاب دیمح  لزغ / گنر  هب  يرعش 

؟ دوش هتفکش  تهام  لگ  بش ، ياه  هراتس  غاب  رد  دوش  یم  یک  اقآ !

.تسشن دهاوخ  نیمز  گربلگ  رب  تروضح ، منبش  هک  مناد  یم 
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.دیچیپ دهاوخ  متبرغ  دولآ  هم  ياضف  رد  تیانشآ  رطع  هک  مناد  یم 

زاوآ اـب  طـقف  تسا و  مطـالتم  مدوجو  ياـیرد  منک  هچ  اـما  يراد ؛ روضح  مساـسحا  تولخ  رد  اـه ، یکیدزن  نیمه  رد  هک  مناد  یم 
هب ياه  هژاو  اب  مدورـس ؛ یم  ار  وت  روضح  رعـش  دش ، یم  شاک  نامزلا ! بحاص  نم ، يالوم  نم ، ياقآ  .دش  دـهاوخ  مارآ  وت  روضح 

، قشع يالوم  .مدورـس  یم  ار  وت  روضح  لزغ  دـش  یم  شاک  لالز ! یلد  اـب  زبس ، یـسح  اـب  لزغ ، گـنر  هب  يرعـش  اـب  قشع ، گـنر 
! نامزلا بحاص  اه ، یبوخ  يالوم 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / ناهنپ هچ  امش  زا 

.نامسآ یبآ  نماد  هب  دننک  یم  لسوت  اه  بورغ  دنریگ و  یم  هناهب  مه  نامناکدوک  ناهنپ ، هچ  امش  زا 

هچ امش  زا  تسین ، ناهنپ  ادخ  زا  .دنز  یم  جوم  ناشکاپ  ياه  بل  رب  وت  مان  دنا و  هتسب  لد  وت  هب  زاین  يوسارف  رد  دنهاوخب ، هکنآ  یب 
.امش دنخبل  هب  دیما  اهنت  دوش ؛ یم  رارکت  مادم  هک  تسامش  روهظ  سدقم  راظتنا  اهنت  نامیاه ، همان  ترایز  رد  ناهنپ ،

ياه هاگن  بورغ  رد  دـیاش  .دـنک  یم  زبس  خرـس و  ار  ناماه  هچغاب  يدـمحم  ياه  لگ  امـش ، روضح  رطع  زا  يزاون  لد  میمـش  اهنت 
! دوش زبس  امش  روضح  رون  زا  ییاپدر  بیرغ ، يربا و 

، هراتـس مادک  هچوک  زا  هیاسمه و  مادک  هناخ  زا  نآرق ، مادک  رانک  رد  نامد ! هدیپس  قلطم  دیپس  يا  ییور ، یم  هرجنپ  مادک  رانک  رد 
! نامیا ینارون  هرامه  هناشن  يا  منک ، تیوجو  تسج  هدایپ  رذگهر و  مادک  راس  هیاس  رد 

یم دیما  رسارس  هرجنپ  مادک  زا  یک ، میدرک ، هبرجت  ...و  نیطـسلف  نارتخد  ناغفا ، ناکدوک  هاگن  رد  ار  تبرغ  مغ  ناهنپ ، هچ  امـش  زا 
؟ ییآ

يردیح همطاف  / دمآ یهاوخ  يزور 

یهاوخ همزمز  اهرکذ  نیرت  هناقـشاع  اب  ار  هنافراع  تونق  نیرتابرلد  دمآ و  یهاوخ  يزور  هار ! هب  مشچ  ناقـشاع  دوعوم  يا  میالوم ،
دهاوخ رارق  یب  ار  ناقشاع  ناج  تندمآ ، میمش  ییآ و  یم  .درک 
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.دز یهاوخ  هرگ  لاصو  راهب  هب  ار  ناماه  یگنتلد  لصف  هکئـالم و  هلهله  ناـیم  رد  ییانـشور ، ياـه  قفا  نیرت  یبآ  زا  ییآ  یم  .درک 
.راظتنا زا  هتسخ  ياه  هداج  رفاسم  يا  ییآ ؛ یم 

ددر زیخ گ- نا  - فو يا ت- - يرد اه  هنیس  يزور  شا  «ك-

تیانشآ روضح  زا  ناماه  هظحل  دریگب  ناج  ددر  زیربل گ- ناهگان  يروبع  رطع  زا  هچوک 

.مدنب یم  نیذآ  تمودق  نمی  هب  ار  اه  سای  تندمآ  ینامداش  رد  نم  ییآ و  یم  میالوم ! ددرگ » زیمآرطع  هنیس  ره  تعـسو  تیاون  زا 
اپارـس یعمـش  نوچ  نم  ییآ و  یم  .دـنک  یم  اوجن  نایناهج  شوگ  رد  ار  تلادـع  میظع  زیخاتـسر  تیاـه ، سفن  يادـص  ییآ و  یم 

.مراذگ یم  مدق  تنارظتنم  ینارون  لفحم  هب  هتخوس ،

يزور شاک  دریگب  نایاپ  اپرید  راظتنا  »

دمحم غاب  لگ  تراسخر  زبس  راهب  اب  ددرگ  زیگناروش  داش و  رسارس  ناماه  لد  مزب 

« ددرگ زییاپ  نامهودنا  هصغ و  ياه  غاب 

يدمحم سابع  هشیمه / تبرغ 

اهدوز حبص  ار  وت  میسن  دروآ  یم 

اهدور زاوآ  وت  يادص  رد  تسا  يراج 

تسین تسه و  تس و  هدوبن  هچ  ره  هب  یشک  یم  رس 

اهدوبن دوب و  وت  دوش ز  یم  زاغآ 

رت هیبش  ناراب  هب  ربا ، هچنآ  ره  زا  يا 

اهدور مارآ  هماکچ  زا  رت  يراج 

ما هناش  ياه  بش  هناهب  نیرت  يربا 

اهدوبک ولهپ  هشیمه  تبرغ  يا 

رفس زا  هدناماج  هداجز  یسر  یم  یک 

اهدوع وت  غاد  دنا ز  هتفرگ  شتآ 
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یپ نتورف  هبزور   / ایرد یبآ  يوربآ  يا 

تسا رولب  گنت  نوچ  گنت ، میارب  ایند 

تسا رود  هب  ایرد  زا  هک  مخرس  یهام  نآ 

تسود زا  هک  یقشع  ما  هدنز  یقشع  زا  اهنت 

تسا رون  سنج  زا  ادخ ، ناراب  سنج  زا 

متسد هب  دیآ  یمن  اما  مهد  یم  ناج 

تسا روضح  راشرس  هک  یبآ  هظحل  کی 

؟ ییاجک ایرد  یبآ  يوربآ  يا 

تسا روک  توس و  میاه  هظحل  مامت  وت  یب 

هار رد  هدناماج  لد  کی  هدنام ؟ هچ  نم  زا 

تسا روبع  رد  يراطق  دننام  هک  يرمع 

درامش یم  ار  نامز  تعاس  نوچ  هک  یبلق 

تسا روهظ  يالوم  هک  وا  راظتنا  رد 

نک ما  يرای  ایرد ! جوم  تیاه  تسد  يا 

« تسا رولب  گنت  نوچ  گنت ، میارب  ایند  »

یپ نتورف  هبزور  / راظتنا رد  یناهج  و 

قشع مدرم  يوجو  تسج  همه  يا 

قشع مدرم  يور  هب  اشگب  هدید 
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تسا وت  راهب  ترسح  رد  قشع ،

تسا وت  راظتنا  رد  یناهج  و 

دریگ یم  هناهب  تقشع ، مغ 

.دریگ یم  هناشن  ار  ملد  و 

منافوت فرب و  راوآ  ریز 

مناتسمز نم  تس  ینرق  وت  یب 

! ما هدش  مب  هتسکش ، رات  هس  نوچ 

ما هدش  مغ  داب  درگ  همعط 

متسه دوخ  باذع  گنس  وت  یب 

متسه دوخ  باتفآ  بش  نم 

!؟ ندش باذع  تیآ  یک  هب  ات 

ندش بایسآ  نیریز  گنس 

ندوب رد  هب  رد  راو ، كدصاق 

ندوب ربخ  یب  شیوخ ، لد  زا 

ندییور ياج  هب  شیور ، لصف 

ندیسوپ گرگت ، تشم  يوت 

! مناراهب رگا ، ییایب  وت 

منام یم  راهب  نم  دبا  ات 

تا يدمحم  لگ  ناراهب ؛ يا 

تا يدمحا  لامج  باتفآ 
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ینک روهظ  یکشاک  یبیاغ ،

ینک رون  دیهش  ار  ام  لد 
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! دوعسم كرابم و  ینعی : قشع ،

( جع ) دوعوم يدهم  هک  ینعی  قشع ،

ینارون روهظ  ینعی : قشع ،

ینارون روبع  رد  یتجح 

تسوت اب  ادخ  ایب  جع ) ) يدهم هآ ،

تسوت اب  ام  حالس  مه  لد و  مه 

تسا وت  ماین  رد  هک  يراقفلاوذ 

.تسا وت  مایق  هظحل  هنشت 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

